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 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Omissão de pronúncia. Nulidade da sentença.

Sumário:

 I — Por força do comando ínsito no artigo 660.º n.º 2 do Código de Processo Civil 
incumbe ao julgador a obrigação de apreciar e resolver todas as questões submeti-
das à sua apreciação, isto é, todos os problemas concretos que haja sido chamado 
a resolver no quadro do litígio, independente da sua pertinência ou viabilidade 
de procedência, ficando apenas exceptuado o conhecimento das questões cuja 
apreciação e decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada a outras.

 II — A violação dessa obrigação determina a nulidade da sentença por omissão de 
pronúncia.

Processo n.º 37/10 -30.
Recorrente: Arsal  - Comércio e Representações, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. ARSAL – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre 
para este Supremo Tribunal da sentença proferido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 
improcedência da impugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação adicional de IRC refe-
rente ao exercício de 2006 e respectivos juros compensatórios.

Terminou a sua alegação de recurso enunciando as seguintes conclusões:
1. Vem o presente Recurso interposto da decisão constante da douta Sentença de fls… e seguintes, 

que julgou improcedente a impugnação judicial de liquidação de IRC.
2. A Recorrente alegou em sede de impugnação judicial a nulidade de notificação do acto de 

liquidação, em virtude de a mesma não ter sido realizada em nome da Recorrente.
3. Mais alegou que o acordo estabelecido em sede processo de revisão de matéria tributável e que 

serve de base à liquidação não era vinculativo da Apelante, uma vez que o representante indicado pela 
Recorrente excedeu os limites dos poderes que lhe foram conferidos.

4. Alegou, ainda, a ilegalidade de recurso a métodos indirectos e, para o caso de assim não se 
entender, o excesso de quantificação no recurso a métodos indirectos.

5. Desde logo porque se afigura que a douta sentença recorrida não se pronuncia sobre as questões 
alegadas na impugnação judicial, nomeadamente sobre a invocada NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO 
da Recorrente.

6. Efectivamente a Sociedade Recorrente alegou a nulidade da sua notificação em face das notifi-
cações nos presentes autos haverem sido todos realizados em nome da sociedade DECORGUIMA - SO-
CIEDADE DE DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS, S.A., nomeadamente a notificação para proceder 
ao pagamento voluntário da quantia de 43.490,43 relativo à liquidação adicional de IRC relativo ao ano 
de 2006, já que esta foi incorporada na sociedade ARSAL  - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S. A. 
e aquela, fruto da fusão por incorporação e nos termos do Código das Sociedades Comerciais, após o 
seu registo extinguiu -se, uma vez que se trata de uma sociedade incorporada transmitiu os seus direitos 
e obrigações para a sociedade incorporante.

7. Ora, a decisão recorrida não se pronuncia sobre a supra invocada nulidade, sendo desde logo 
nula, por omissão de pronúncia, nos termos previstos no art.º 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de Pro-
cesso Civil (CPC).

SEM PRESCINDIR
8. Decidiu, no entanto, o Tribunal a quo que a liquidação de IRC tinha por base o acordo obtido 

em sede de processo de revisão de matéria colectável, interpretando os artigos 91º e ss. da LGT, no 
que à indicação do perito diz respeito, de que não é lícito à parte no processo de revisão de matéria 
tributável condicionar o juízo técnico do perito, considerando que este não é um representante da 
parte mas apenas e só um perito que tem por função emitir um juízo especialmente qualificado sobre 
a matéria em questão.

9. Mais interpretou o Tribunal a quo que, para os termos e efeitos do artigo 92º n.º 1 de LGT, que 
visando o acto para o qual o perito é indicado o estabelecimento de um acordo, necessariamente que 
os poderes do indicado incluem a finalidade normal do acto.
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10. Mais sustenta que a indicação de perito para o procedimento de revisão de matéria tributável 
não integra um mandato ou qualquer outra relação de representação do mesmo, que um perito indicado 
num qualquer processo judicial, não sendo nem um mandatário nem um representante da parte que o 
indica, sustentando que este procedimento não reveste a natureza de uma qualquer negociação.

11. Neste sentido, segundo o Tribunal a quo, entendeu que não assistia razão à Apelante ao alegar 
que o perito/representante excedeu os seus poderes de representação e que o acordo não a vinculava 
para efeitos de impugnação da liquidação.

12. Dando como vinculativo para a apelante o acordo celebrado, considera o acto inimpugnável 
nos termos do artigo 86º, n.º 4º da Lei Geral Tributária, e assim julga improcedente a impugnação 
apresentada, não se pronunciando sobre as demais alegações em virtude de se encontrarem prejudicadas 
face a este entendimento, uma vez que se a liquidação é feita com base no acordo pericial, não pode 
este invocar a ilegalidade de recurso a métodos indirectos, nem sequer pode questionar o excesso de 
quantificação desses mesmos métodos.

13. O Tribunal a quo, também não procedeu à inquirição das testemunhas arroladas pela impug-
nante, cujo depoimento seria imprescindível ao esclarecimento de todos os aspectos relacionados com 
a respectiva actividade, com a organização da sua contabilidade, bem como às circunstâncias atinentes 
à reunião da Comissão de Revisão.

14. Diz a artigo 91º e ss. da LGT que “o procedimento de revisão da matéria colectável assenta 
num debate contraditório entre o perito indicado pelo contribuinte e o perito da administração tributária, 
com a participação do perito independente, quando houver, e visa o estabelecimento de um acordo, nos 
termos da lei, quanto ao valor da matéria tributável a considerar para efeitos de liquidação”.

15. No termos do artigo 92º da LGT a nomeação de representantes em sede de procedimento de 
revisão de matéria colectável são verdadeiros representantes das partes e por isso não sujeitos a qual-
quer dever legal de imparcialidade e de independência técnica, antes actuando na melhor defesa dos 
seus representados, sendo lícito à parte que indica o perito para os efeitos do artigo 91º e ss. da LGT 
limitar os poderes da sua intervenção.

16. Contrariamente ao que sucedia no âmbito do regime regra do revogado Código de Procedimento 
Tributário, os peritos, por força da Lei Geral Tributária, passaram a ser verdadeiros representantes das 
partes, e por isso não sujeitos a qualquer dever legal de imparcialidade e de independência técnica, 
como antes sucedia, antes actuando na melhor defesa dos seus representados, sendo verdadeiramente 
representantes das partes, isto mesmo é o que resulta, de forma expressa e cristalina, do estatuído nos 
artigos 91º e ss. e 86.º da LGT.

17. É que com o artigo 86º, n.º 4, da LGT introduziu -se uma mudança radical, pois deixou de 
fazer -se qualquer referência a deveres de imparcialidade 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. 91º, n.º 1).

18. Por força da LGT, configurando -se esta relação como de representação, justificar -se -á que se 
estabeleça a vinculação do sujeito passivo pela actuação deste perito, da mesma forma que tal vinculação 
existe no domínio do direito civil (artigos 1178º, n.º 1, e 258.º do Código Civil).

19. Assim, actualmente, o perito indicado pelo sujeito passivo de imposto é um seu representante 
e esta relação de representação justifica e estabelece a vinculação do sujeito passivo pela actuação do 
perito, da mesma forma que tal vinculação existe no direito civil  - vide o artº 1178º, n.º 1 e 258º do 
Código Civil, sendo certo que nos termos do artigo 16º, n.º 1 da LGT os actos em matéria tributária 
praticados pelo representante em nome do representado produzem efeitos na esfera jurídica deste, nos 
limites dos poderes de representação que lhe forem conferidos por lei ou por mandato.

20. Mais, a concretização da interpretação de que o perito designado pelo contribuinte para o pro-
cedimento de revisão é um seu representante é hoje pacífico na jurisprudência dos Tribunais superiores.

21. Ao não ser considerada esta relação de representação pelo Tribunal a quo, que a considerou 
uma simples nomeação de perito para formulação de juízo técnico e científico, ignorando os poderes 
de representação que efectivamente são conferidos aquando da nomeação do perito pelo contribuinte 
nos presentes autos que desde logo desvirtuam a decisão nos presentes autos.

22. Ao não considerar a nomeação do perito com poderes de representação e ao não aceitar que a 
parte possa condicionar o perito no estabelecimento do acordo, o Tribunal a quo, considerou o acordo 
estabelecido como definitivo e vinculante do sujeito passivo, concluindo que o acto tributário é inim-
pugnável nos termos do artigo 86º, n.º 4 da LGT, apesar da Recorrente ter alegado que o citado acordo 
foi realizado excedendo os limites dos poderes que lhe foram conferidos pela Recorrente e em clara 
violação dos poderes de representação ou mandato.

23. Certo é que, alcançando -se acordo no processo de revisão da matéria tributável, não poderá na 
impugnação judicial da liquidação operada com base nele assacar -se qualquer ilegalidade da avaliação 
indirecta em decorrência do disposto no artigo 86º n.º 4 da Lei Geral Tributária, ressalvadas as restrições 
que a lei civil prevê quanto à vinculação dos representados pelos actos dos seus representantes, como 
se prevê no n.º 1 do artigo 16º da mesma Lei.
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24. Ora, é exactamente esta posição que defende a Recorrente, que não só o perito indicado ex-
cedeu os poderes, como agiu em sentido contrário a tais poderes.

25. O Tribunal a quo fundamenta a sua decisão de julgar improcedente a impugnação judicial 
apresentada por considerar a nomeação de perito como uma simples nomeação de perito para formulação 
de juízo técnico e científico, ignorando os poderes de representação que efectivamente são conferidos 
aquando dessa nomeação pelo contribuinte, incorrendo em erro de direito, por má interpretação e in-
correcta aplicação dos artigos 16º, 86º e 91º e seguintes da LGT.

26. O Tribunal a quo ao concluir que a nomeação do perito visa o estabelecimento de um acordo 
e que, como tal, a simples indicação do perito confere -lhe poderes para o estabelecer, não atenta que o 
que visa o acordo é o procedimento de revisão de matéria colectável e não a nomeação do perito por 
parte do contribuinte e que, para além dos poderes para representar no procedimento, são necessários 
os poderes para a realização do acordo e sendo certo que este acordo teria de estar, em concreto, de 
acordo com as instruções emanadas pelo contribuinte.

27. Outra consequência do facto do Tribunal a quo considerar o acordo pericial como vinculativo 
da Recorrente, é o facto de considerar improcedente a alegação de ilegalidade de recurso a métodos 
indirectos, bem como, em alternativa e subsidiariamente, considerar improcedente o pedido de reco-
nhecimento do excesso de quantificação e alterados os valores da avaliação por métodos indirectos.

Termos em que deverá dar -se provimento ao presente recurso, declarando nula a douta Sentença 
recorrida, por omissão de pronúncia, com as legais consequências, assim se decidindo em conformidade 
com o direito aplicável.

Se assim não se entender, deverá dar -se provimento ao presente recurso, revogando -se a douta 
Sentença recorrida com as legais consequências, assim se decidindo em conformidade com o direito 
aplicável, como é de inteira JUSTIÇA.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
Por despacho que consta de fls. 241, proferido ao abrigo do disposto no artigo 668º n.º 4 do Có-

digo de Processo Civil, o Meritíssimo Juiz do tribunal “a quo” sustentou a inexistência da invocada 
nulidade da sentença por omissão de pronúncia sobre a questão da falta de notificação do acto de liqui-
dação impugnado, com a seguinte motivação: «Quanto à alegada nulidade por omissão de pronúncia, 
entende -se que a mesma não se verifica porquanto a questão em causa não tem qualquer pertinência 
com a causa, uma vez que não contende com a legalidade da liquidação impugnada, já que se refere 
a uma notificação, uma condição de eficácia».

1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu parecer no sentido de que os autos deviam baixar 
à primeira instância para ampliação da matéria de facto, enunciando, para o efeito, a seguinte argu-
mentação:

«No que respeita à alegada nulidade da sentença por omissão de pronúncia, relativamente à 
invocada nulidade da notificação do acto tributário impugnado, o Mmº Juiz a quo pronunciou -se no 
sentido de que aquela questão não foi apreciada em virtude de não “ter qualquer pertinência com a 
causa, uma vez que não contende com a legalidade da liquidação impugnada.”

Com efeito, a notificação ao contribuinte não integra o acto tributário, pelo que a sua falta ou 
irregularidade não afecta a validade deste, mas apenas a sua eficácia (acórdãos do STA de 2/3/2005, 
processo n.º 716/04 e de 4/02/2009, processo n.º 889/08).

De qualquer modo, resulta dos autos que a Recorrente, sociedade incorporante da DECORGUI-
MA - Sociedade de Decorações e Revestimentos, SA, recebeu todas as notificações que tiveram lugar 
durante o procedimento que culminou com a notificação da liquidação adicional. Foi, dessa forma, 
alcançado o efeito jurídico legalmente previsto de notificação do acto tributário ao sujeito passivo. 
Ainda assim, a preterição do formalismo legal relativo à notificação não determinaria a invalidade 
do acto de liquidação, afectando apenas a sua eficácia, não sendo a impugnação o meio processual 
adequado para atacar aquela irregularidade.

No que respeita à segunda questão, a Recorrente alega que o acordo firmado em sede de procedi-
mento de revisão de matéria tributável, não é vinculativo, uma vez que o representante por si indicado 
terá excedido os limites dos poderes que lhe foram conferidos.

O actual regime introduzido pela LGT é absolutamente distinto do que vigorava no âmbito do 
CPT, em que o perito nomeado não agia como representante do contribuinte, mas antes com o dever 
legal de imparcialidade e independência técnica. Com a LGT passou a haver uma verdadeira relação de 
representação entre o sujeito passivo e o perito por si nomeado (artigo 91º, n.º 1). Por isso justifica -se 
a vinculação do sujeito passivo pela actuação do perito em termos idênticos à vinculação previstas no 
domínio do direito civil, pelo que também devem admitir -se todas as restrições relativas à vinculação 
dos representados pelos actos dos representantes.

Nestes termos, os actos do representante só produzem efeitos em relação à esfera jurídica do 
mandante se forem praticados dentro dos limites dos poderes que lhe foram conferidos ou sejam por este 
ratificados expressa ou tacitamente. E, aliás, o que resulta do disposto no n.º 1 do artigo 16º da LGT.
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“Assim, 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 de 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.” -(Diogo Leite Campos, Benjamim 
Rodrigues e Jorge Sousa, in LGT anotada, 3ª edição, páginas 429 e seg.).

Não foi este o entendimento da decisão recorrida, em que se defende que a “indicação de perito 
para o procedimento de revisão tributária não integra um mandato ou uma qualquer outra relação 
de representação, do mesmo que um perito indicado num qualquer processo judicial não é nem um 
mandatário nem um representante da parte que o indica.”

No caso dos autos, a Recorrente alegou não ter conferido qualquer mandato ou representação ao 
perito por si designado para este assinar o acordo a que chegou no procedimento de revisão de matéria 
colectável, tendo -o apenas mandatado para “apreciar” e “apresentar elementos adicionais”.

Não foram levados ao probatório factos de que se possa extrair se o representante agiu dentro 
dos limites dos seus poderes de representação ou se os extravasou ou contrariou. Aliás, a Recorrente 
no ponto 13 das conclusões das suas alegações de recurso, salienta o facto do Tribunal a quo não ter 
procedido à inquirição das testemunhas arroladas “cujo depoimento seria imprescindível ao esclare-
cimento.., das circunstâncias atinentes à reunião da Comissão de Revisão”.

Essa matéria é, de facto, em nosso entender, imprescindível para se saber se a Recorrente está, 
ou não, vinculada pelo acordo obtido.».

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:
A - Por determinação constante da ordem de serviço n.º 01200800228 foi iniciado um procedi-

mento inspectivo o qual, tendo incidido sobre os anos de 2004 a 2006, originou o acto tributário ora 
impugnado.

B - Através do oficio n.º 503.7564, de 30.07.2008 foi o sujeito passivo notificado, nos termos e 
para os efeitos do disposto nos arts. 60º da LGT e 60º do RCPIT, do projecto de relatório do procedi-
mento inspectivo e, ainda, para, querendo, exercer, no prazo de 10 dias, o seu direito de participação 
na decisão de tal procedimento.

C - Tal notificação foi endereçada à sociedade “Decorguima  - Sociedade Decorações e Revesti-
mentos, SA”.

D - Por requerimento que deu entrada 18.08.2008, a “Decorguima  - Sociedade Decorações e 
Revestimentos, SA” requereu que lhe fosse notificada a fls. n.º 10 do referido projecto de relatório, a 
qual, alegadamente, não acompanhou a acima referida notificação.

E - Em face de tal requerimento foi, pela Administração Tributária (AT), repetida a notificação 
acima referida através do ofício n.º 503.8319 de 18.08.2008.

F - O referido sujeito passivo não exerceu o seu direito de participar na decisão do dito procedi-
mento inspectivo.

G - Em 09.10.2008 foi o sujeito passivo notificado do relatório do procedimento inspectivo.
H - Naquele procedimento a matéria tributável foi fixada por avaliação indirecta, pelo que na 

mesma data, o sujeito passivo foi notificado de que lhe assistia o direito de intentar o procedimento de 
revisão da matéria tributável, nos termos do preceituado nos arts. 91º e ss. da LGT.

I - Em 07.11.2008 foi pelo sujeito passivo “Decorguima  - Sociedade Decorações e Revestimentos, SA” 
apresentado o requerimento inicial daquele procedimento.

J - No dito requerimento a referida sociedade concluiu pedindo que: “(...) apreciados os fundamentos 
supra desenvolvidos e reconhecida a sua procedência, seja decidido o afastamento da aplicação de méto-
dos indirectos de avaliação (...)” e, subsidiariamente, que “seja reconhecido o excesso de quantificação 
e alterados os valores para os que resultam das estimativas supra apresentadas no artº. 74º”.

K - Por último, a referida sociedade nomeou “para a representar na apreciação do pedido de 
revisão” o Dr. Gaspar Vieira de Castro, o qual poderia, ainda, “apresentar os elementos adicionais de 
demonstração dos fundamentos ora alegados [na petição inicial do procedimento de revisão da matéria 
tributável] que entretanto sejam [fossem] recolhidos”.

L - Na reunião entre os peritos do contribuinte e da Fazenda Pública foi, após discussão e apreciação 
conjunta dos argumentos de ambos os peritos, obtido acordo quanto à matéria tributável de IRC.

M - A ora impugnante foi notificada do resultado da dita reunião de peritos e da obtenção do acordo 
através do oficio n.º 300.5888 de 25.11.2008.

N - Após o que, e com base no dito acordo, a Administração Tributária emitiu a notificação da 
liquidação ora em crise.

O - A referida liquidação indicava como termo do prazo de pagamento voluntário o dia 
11.02.2009.

P - Não tendo sido efectuado o pagamento no referido prazo foi instaurado o devido processo de 
execução fiscal autuado sob o n.º 0418200901010590.
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Q - Em 12.05.2009 foi entregue no Serviço de Finanças de Guimarães 1 a petição inicial dos 
presentes autos.

R - A sociedade “Decorguima  - Sociedade Decorações e Revestimentos, SA”, foi incorporada na 
Impugnante, assumindo esta os direito e obrigações daquela, designadamente em relação à Adminis-
tração Tributária.

3. Sendo o âmbito do recurso delimitado pelas conclusões do recorrente – artigos 690.º, n.º 1 e 684º, 
n.º 3, do Código Processo Civil, aplicáveis “ex vi” do artigo 2.º, alínea e), do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário – as questões que fundamentalmente se colocam à apreciação deste Tribunal 
são as de saber se a sentença recorrida é nula por omissão de pronúncia (conclusões 5ª a 7ª) e, no caso 
negativo, se a mesma enferma de erro de julgamento por ter considerado que a indicação de perito pelo 
contribuinte para o procedimento de revisão de matéria tributável não integra um mandato ou qualquer 
outra relação de representação, não dando, assim, à Impugnante a possibilidade de demonstrar que o 
perito que indicara excedera os seus poderes de representação e que, por isso, o acordo não a vinculava 
para efeitos de impugnação da liquidação (conclusões 8ª e seguintes).

3.1. Da nulidade da sentença por omissão de pronúncia.
Invoca a Recorrente a nulidade da sentença com fundamento no disposto no artigo 668.º, n.º 1, alínea d), 

do Código de Processo Civil e no artigo 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
por não ter havido pronúncia acerca da questão da nulidade do acto de notificação da liquidação impugnada.

Dispõe a citada norma que é nula a sentença quando “o juiz deixe de pronunciar -se sobre questões 
que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento”.

Esta nulidade está directamente relacionada com o dever que é imposto ao juiz, pelo artigo 660.º 
n.º 2 do Código de Processo Civil, de resolver todas as questões que as partes tenham submetido à 
sua apreciação e de não poder ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe 
permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.

Assim, embora o julgador não tenha que analisar todas as razões ou argumentos que cada parte 
invoca para sustentar o seu ponto de vista, incumbe -lhe a obrigação de apreciar e resolver todas as 
questões submetidas à sua apreciação, isto é, todos os problemas concretos que haja sido chamado 
a resolver no quadro do litígio (tendo em conta o pedido, a causa de pedir e as eventuais excepções 
invocadas), ficando apenas exceptuado o conhecimento das questões cuja apreciação e decisão tenha 
ficado prejudicada pela solução dada a outras.

Em suma, o juiz está obrigado a pronunciar -se sobre todas questões que lhe foram colocadas, in-
dependente da sua pertinência ou viabilidade de procedência, determinando a violação dessa obrigação 
a nulidade da sentença por omissão de pronúncia.

No caso vertente, a Impugnante alegou na petição inicial, de forma clara e expressa, a nulidade 
do acto de notificação da liquidação impugnada (artigos 1.º a 12º) por ter sido realizado em nome da 
extinta sociedade “DECORGUIMA – Sociedade de Decorações e Revestimentos, S.A.”, defendendo 
que essa notificação não pode produzir qualquer efeito em relação a si.

A decisão recorrida não abordou esta questão, nada decidindo sobre ela, pese embora o seu conhe-
cimento não se mostre prejudicado pela solução dada à causa (inimpugnabilidade do acto de liquidação 
face ao acordo obtido no procedimento de revisão da matéria tributável).

Posteriormente, o Meritíssimo Juiz, dando cumprimento ao que dispõe o n.º 4 do artigo 668.º do 
CPC, sustentou a inexistência de omissão de pronúncia invocada neste recurso, dizendo que «a questão 
em causa não tem qualquer pertinência com a causa, uma vez que não contende com a legalidade da 
liquidação impugnada, já que se refere a uma notificação, uma condição de eficácia».

Mas as coisas não podem ser vistas dessa maneira, pois possuindo o problema colocado os con-
tornos de uma verdadeira questão, havia que apreciá -lo e solucioná -lo, ainda que para o julgar impro-
cedente com o fundamento de se tratar de matéria que não contende com a legalidade do acto tributário 
impugnado. Só depois dessa pronúncia as partes poderão saber se a questão procede ou improcede e 
conhecer os fundamentos de tal decisão, optando, então, entre a aceitação do julgado ou a interposição 
de recurso por erro de julgamento da questão.

E, sendo assim, não resta se não julgar procedente a arguição de nulidade da sentença por omissão 
de pronúncia.

Procedendo este fundamento do recurso, não há lugar à apreciação dos demais, devendo os autos 
baixar TAF de Braga para que aí se proceda à reforma da sentença nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 731.º do CPC, ficando, deste modo, prejudicado o conhecimento da outra questão que constituía 
objecto do presente recurso jurisdicional.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, julgar nula a sentença por omissão de pronúncia 
e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para que proceda à sua reforma.

Sem custas, dado que a Recorrida não contra -alegou.
Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — João 

Valente Torrão. 
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 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. IVA. Direito à dedução. Facturas e documentos equivalentes. 
Segundas -vias. Cópias.

Sumário:

Ao contrário das “segundas vias de facturas” em caso de extravio dos originais em 
virtude de circunstâncias excepcionais, as meras cópias, ainda que autenticadas, 
não constituem “documento em forma legal” adequado para suportar o direito à 
dedução do IVA nelas constante, pois que não está demonstrado que as cópias de 
documento sirvam o propósito de adequada fiscalização do exercício do direito à 
dedução, garantindo que o imposto não será deduzido por mais de uma vez.

Processo n.º 533/10 -30.
Recorrente: Universal Music Portugal, SA.
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  - UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, SA., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo 

Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 8 de Março de 2010, que julgou totalmente 
improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra liquidações adicionais de IVA relativas ao 
exercício de 1998 e respectivos juros compensatórios, apresentando para tal as seguintes conclusões:

(A) A ora recorrente submeteu perante o Tribunal “a quo” a apreciação jurisdicional da legalidade 
das liquidações de IVA do ano de 1998, em virtude da violação do disposto no artigo 19.º do CIVA

(B) A ora Recorrente entende que os actos tributários objecto dos presentes autos padecem ainda do 
vício de vício de violação de lei, por erro nos pressupostos de direito e violação expressa do artigo 19.º 
do CIVA, violando ainda a jurisprudência nacional e comunitária sobre o direito à dedução do IVA;

(C) Na óptica do Tribunal “a quo”, para efeitos de exercício do direito à dedução do IVA, não 
basta uma cópia autenticada de uma factura, devendo ser apresentado o original ou uma segunda via, 
de forma a que os serviços da Administração Tributária possam controlar e prevenir comportamentos 
fraudulentos ou abusivos dos sujeitos passivos;

(D) Inexistem no caso dos autos quaisquer indícios de fraude ou evasão fiscal, não tendo sido 
questionadas pela Administração Tributária a veracidade das operações, nem tão pouco foi questionada 
a autenticidade das cópias autenticadas das facturas;

(E) A inspecção tributária estava adstrita à adopção de diligências de prova para efeitos de 
fundamentação da não admissibilidade do imposto deduzido pela ora Recorrente, o que implica uma 
clara violação do princípio do inquisitório, uma intolerável inversão do ónus da prova, bem como a 
recusa da Administração Tributária em efectuar todas as diligências tendentes à descoberta da verdade 
material;

(F) O procedimento de inspecção tributária viola, assim, de forma frontal os princípios do in-
quisitório, da verdade material e da proporcionalidade previstos nos artigos 58º da LGT e 5º, 6º e 7º 
do RCPIT;

(G) As cópias autenticadas das facturas apresentadas pela ora Recorrente para efeitos de suportar 
documentalmente a dedução do IVA contém todos os requisitos previstos no número 5 do artigo 35.º 
do CIVA, pelo que, permitem um controlo inequívoco da validade e legitimidade das operações sub-
jacentes;

(H) Inexiste qualquer disposição legal que impeça, em caso de destruição ou desaparecimento 
dos documentos originais, a reforma dos documentos ou mesmo a sua reprodução devidamente certi-
ficada nos termos legais;

(I) O entendimento defendido pela Administração Tributária e pelo Tribunal “a quo” implica 
uma clara e frontal violação do princípio da neutralidade e do direito à dedução, pilares fundamentais 
do sistema de funcionamento do IVA;

(J) A sentença proferida pelo Tribunal “a quo” mostra -se claramente contrária à jurisprudência 
deste Venerando Tribunal, o qual numa situação de contornos factuais semelhantes à situação em 
apreço  - extravio de documentos originais  - admitiu expressamente o exercício do direito à dedução 
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do IVA com base noutro tipo de documentação para além das facturas originais (Acórdão do STA de 
27/09/2000, recurso n.º 25033);

(K) Inexistindo causas específicas de prevenção e não estando legitimamente em causa a fiabilidade 
dos documentos e da própria contabilidade do sujeito passivo, será de admitir, ao abrigo do princípio 
da substância sobre a forma, a possibilidade de reforma de documentos para efeitos de exercício do 
direito à dedução previsto no n.º 2 do artigo 19.º do CIVA, o que se invoca para efeitos de anulação 
dos actos tributários objecto dos presentes autos;

(L) O próprio TJCE já defendeu, embora num caso referente à aplicação da Oitava Directiva do 
IVA, que para efeitos de exercício do direito à dedução e ao abrigo do princípio da proporcionalidade, 
“na hipótese de perda de uma factura ou de um documento de importação que não lhe é imputável, 
provar o seu direito ao reembolso apresentando um duplicado da factura ou do documento de impor-
tação em questão, quando a transacção que está na origem do pedido de reembolso se realizou efec-
tivamente e não há risco de pedidos de reembolso posteriores” (cfr. Acórdão do TJCE, de 11.06.1998, 
Processo C -361/96);

(M) Em face do acima exposto, sempre se concluirá pela manifesta ilegalidade do procedimento 
tributário subjacente aos presentes autos, por violação expressa dos artigos 58.º, 60.º e 77.º todos da 
LGT, bem como do artigo 19.º do CIVA, e a consequente ilegalidade dos actos tributários que lhe sobre-
vieram, a saber, as liquidações de IVA objecto dos presentes autos, tudo com as devidas consequências 
legais, mormente a anulação das liquidações de juros compensatórios, por falta de verificação dos 
respectivos pressupostos legais;

(N) Subsidiariamente, sempre se diga que a decisão que incidiu sobre a reclamação graciosa que 
está na origem mediata do processo de impugnação judicial viola de forma frontal o artigo 60.º n.º 7 da 
LGT, uma vez que não foram apreciados os elementos novos apresentados em sede graciosa, os quais 
não foram tidos em conta na decisão final o que acarreta a anulabilidade, por falta de fundamenta-
ção, da decisão que incidiu sobre a reclamação graciosa dos actos tributários melhor identificados 
no presente articulado.

Nestes termos, e nos melhores de Direito que os mui ilustres Juízes CONSELHEIROS deste Vene-
rando Tribunal assim o julgarem no seu MUI douto juízo, deve o recurso interposto pela ora Recorrente 
ser julgado totalmente procedente, por provado, devendo a sentença recorrida ser anulada, nos termos 
acima melhor expostos, Assim fazendo, VOSSAS EXCELÊNCIAS, a costumada Justiça!

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer nos seguintes termos:
São duas as questões objecto do presente recurso:
1. Saber se o IVA mencionado em cópias de facturas apresentadas pelo contribuinte pode ser 

aceite como dedutível e se esses documentos preenchem os requisitos dos arts. 19º, n.º 2 e 35.º, n.º 5 
do CIVA;

2. Saber se a decisão que incidiu sobre a reclamação graciosa que está na origem mediata do 
processo de impugnação viola o art.º 60.º, n.º 7 da Lei Geral Tributária (conclusão N)

A nosso ver o recurso não merece provimento.
1. No que respeita à primeira questão importa sublinhar que, nos termos do art.º 19.º do CIVA, 

o direito à dedução encontra -se subordinado à realização de um certo número de condições formais.
Assim não será possível recuperar um imposto facturado em condições irregulares ou ilegais 

(Vide neste sentido Emanuel Vidal de Lima, CIVA anotado, 7.ª edição, pags. 375 -376).
Como se escreveu no acórdão desta Secção do STA de 31/1/08, in rec. n.º 902/07, “para evitar 

a fraude fiscal, o legislador determinou que só seria dedutível o imposto mencionado em facturas, 
documentos a estas equivalentes passados em forma legal ou no recibo de pagamento de IVA que faz 
parte das declarações de importação, e desde que tais documentos estivessem em nome e na posse 
do sujeito passivo. E, atento aquele objectivo, o legislador foi especialmente exigente  - n.º 6 do dito 
artigo 19.º:”para efeitos do exercício do direito à dedução, consideram -se passados em forma legal as 
facturas ou documentos equivalentes que contenham os elementos previstos no artigo 35.º … A factura 
ou documento equivalente deve ser emitida pelo sujeito passivo “por cada transmissão de bens ou 
prestação de serviços, tal como vêm definidas nos artigos 3.º e 4.º do presente diploma, bem como pelos 
pagamentos que lhe sejam efectuados antes da data da transmissão de bens ou prestação de serviços” 
 - artigo 28.º, n.º 1, alínea b), do CIVA…Na verdade, é reconhecido o carácter formalista do IVA, em 
ordem nomeadamente, a evitar, o mais possível, a evasão fiscal, pelo que as respectivas formalidades o 
são “ad substanciam”, que não meramente “ad probationem” (neste sentido ver também os Acórdãos 
do Supremo Tribunal Administrativo de 15.04.2009, recurso 951/08 e de 02.03.2005, recurso 1186/04, 
ambos in www.dgsi.pt

Como bem se refere na decisão recorrida uma coisa é uma segunda via da factura, sendo con-
sensual o direito de dedução do correspondente imposto, outra é uma mera cópia mesmo que seja 
autenticada.
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Nesta conformidade bem andou a Administração Fiscal ao não admitir a dedução do IVA cons-
tante de facturas não originais.

A sentença recorrida, que assim decidiu, deve ser confirmada, pelo que nesta parte o recurso 
não merece provimento.

2. A segunda questão suscitada consiste em saber se a decisão que incidiu sobre a reclamação 
graciosa que está na origem mediata do processo de impugnação viola o art.º 60.º, n.º 7 da Lei Geral 
Tributária.

Alega a recorrente que não foram apreciados os elementos novos apresentados em sede graciosa, 
os quais não foram tidos em conta na decisão final, o que acarreta anulabilidade por falta de funda-
mentação da decisão que incidiu sobre a reclamação graciosa dos actos tributários.

Trata -se no entanto de fundamento que não foi invocado na petição nem foi objecto da decisão 
recorrida.

Ora, como é sabido, os recursos jurisdicionais, salvo o dever de conhecimento oficioso, o que 
não é o caso, visam apenas o reexame da decisão recorrida com vista à sua eventual anulação ou 
revogação (vide, neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 01.06.2005, processo 
28/05 in www.dgsi.pt).

Isto porque no sistema processual vigente o objecto do recurso é constituído pela decisão recorrida, 
não podendo obter provimento o recurso quando se vê que o objecto de ataque não é a peça decisória 
recorrida, mas antes o acto inicialmente impugnado (vide neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo de 12.06.1991, processo 13169, in AP Diário da República de 30.09.1993, pag. 705)

Daí que se entenda que, também nesta parte, não deverão proceder os argumentos da recorrente.
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. 173 a 175 dos autos), nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5  - Questão a decidir
É a de saber se o IVA mencionado em cópias de facturas, algumas autenticadas, apresentadas 

pelo contribuinte deve ser aceite como dedutível em face dos artigos 19.º n.º 2 e 35.º n.º 5 do Código 
do IVA (CIVA).

Caso se entenda que assim é, importa emitir pronúncia sobre a questão dos juros compensatórios 
liquidados à ora recorrente.

A questão suscitada na conclusão N) das alegações de recurso  - a de saber se decisão que incidiu 
sobre a reclamação graciosa que está na origem mediata do processo de impugnação viola o artigo 60.º 
n.º 7 da Lei Geral Tributária  -, não poderá ser apreciada, pois que, como bem diz o Excelentíssimo 
Procurador Geral Adjunto no seu parecer junto aos autos, se trata de questão nova, não suscitada na 
petição de impugnação, logo não objecto de apreciação na sentença recorrida.

6  - Na sentença recorrida foram fixados os seguintes factos:
1. No âmbito da credencial e Ordens de Serviço n.º 6633/4/5 todas de 22/10/99 a Impugnante 

foi alvo de uma acção de fiscalização teve início em 26/04/00 e fim em 06/09/00 (fls. 2 do processo 
administrativo);

2. A acção inspectiva teve por fim o controlo da retenção e entrega de I.R. devido pela aquisição 
de direitos (Royalties) fora do território nacional, no âmbito pagamento de rendimentos a não residentes 
que abrangeu os exercícios de 1996 a 1999 (fl. 6 do processo administrativo);

3. A sociedade teve início de actividade em 01.10.95;
4. O capital social de 400.000$ está dividido em duas quotas 20.000$ da sócia MCA MUSIC 

Entertainement SA nif A -808415588 com sede em Madrid R. Balbina Valverde n.º 15,
5. 80.000$ da sócia MCA Records Ine, com sede em Universal City Plaza – 70 Universal City 

Califordia -USA
6. No relatório com referência ao ponto III A Exercício de 1998 – foram efectuadas as seguintes 

correcções:
“3.1 Custos não documentados
Relativamente à situação irregular mencionada no ponto III A) 1.3., também no exercício em 

causa foram contabilizados custos com as amortizações respectivas no valor de 69.000$, pelo que 
não são aceites fiscalmente nos termos do artº 23º do CIRC

3.2 Custos contabilizados a débito da conta 71.8 descontos e abatimentos em vendas sem qual-
quer suporte documental

Conforme se discrimina no Anexo I fls. 7 a 9, do Termo de Declarações de 12/07/00, perma-
necem em falta os referidos documentos lançados a débito da c/ 71.8, com excepção para os doc 
n.º 649.09 e, 246.09 de 29/01/99 e 30/09/98, respectivamente nos valores de 5.518.880$ e 10.200.000$, 
que foram já apresentados, pelo que não são aceites nos termos do artº 23º do CIRC, custos no valor 
de 12.826.700$.
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3.3 Custos contabilizados a débito da conta 62236 Trabalhos especializados sem qualquer 
suporte documental

Permanecem em falta os documentos lançados a débito da c/ 62236, referidos no anexo 1 fls. 4 
dos termos de declaração de 12/07/99, com excepção para o documento n.º 10.07 de 31/01.99 no 
valor de 1.429.700$ + IVA, que foi apresentado em 06/09/00, pelo que não são aceites nos termos o 
artº 23 do CIRC, custos no valor de 44.250.424$.”

Também não é aceite o IVA deduzido sem qualquer suporte documental no valor de 7.522.572$ 
nos termos do n.º 2 do artigo 19º do CIVA, conforme apuramento efectuado a fls. 35 (fl. 12 do pro-
cesso administrativo)

7. Tendo em conta os factos referidos nos pontos antecedentes a Administração Tributária 
apurou o imposto em falta com a seguinte fundamentação:

IVA em falta – exercício de 1998 – Imposto deduzido indevidamente, por infracção ao art. 19.º 
n.º 2 do CIVA: 

Valores em escudos

Período IVA em falta ponto III A)3.4

07.08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    396.365
08.98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    385.525
09.98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    525.281
10.98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    793.065
11.98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    271.337
01.99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    271.337
Totais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.160.930

 8. Com a reclamação graciosa das liquidações impugnadas a Impugnante juntou cópias autenticadas 
das facturas/recibos em nome de José António Lopes Borges, com os nºs 15 a 20, referentes a comissões 
que suportaram Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa de 17% (fl. 36 a 44 dos autos);

9. A Impugnante juntou ainda cópia da factura/recibo n.º 13, 14, 15, 48, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25 
emitidas por Paulo Manuel Madeira Brito, com a designação de honorários e que suportaram Imposto 
sobre o Valor Acrescentado à taxa de 17% (fl. 45 a 55 dos autos);

10. Na sequência da acção inspectiva e dos factos referidos nos pontos antecedentes, foram efec-
tuadas as liquidações impugnadas e com os nºs 01029252, 01029228, 01029229, 01029230, 01029231, 
01029232, 01029233, 01029234, 01029235, 01029236, 01029237, 01029238, 01029239.

7  - Apreciando
7.1 Da não aceitação como imposto dedutível do IVA mencionado em cópias de facturas
A sentença recorrida, a fls. 103 a 118 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida, 

porque, ao contrário do que sustentava a então impugnante, a entender suficientemente fundamentada 
(cfr. sentença recorrida, a fls. 106 a 108 dos autos) e por entender que a liquidação adicional que des-
considerou o direito à dedução do imposto mencionado nas cópias de facturas não padece de vício de 
violação de lei por violação dos artigos 19.º n.º 2 e 35.º n.º 5 do CIVA (cfr. sentença recorrida, a fls. 109 
a 118 dos autos).

Fundamentou -se o decidido, quanto à questão do vício de violação de lei, na consideração de 
que: «para efeitos de dedução do IVA, as facturas não podem ser constituídas por duplicados de outros 
documentos, sob pena de se frustrar o fim visado pelo legislador de facilitar a fiscalização e evitar a 
fraude fiscal, pois que a permitir -se que a dedução fosse efectuada com base em duplicados (qualquer 
que seja a sua designação) a fiscalização seria praticamente impossível e a porta estaria aberta à fraude 
fiscal, já que a mesma transacção poderia dar lugar a tantas deduções quanto os duplicados existentes. 
A exigência de que a factura (ou documento equivalente) seja um documento original e não um dupli-
cado de qualquer outro documento não é, assim, uma questão meramente formal, pois que representa a 
única forma de garantir que uma e apenas uma só vez o IVA referente às aquisições de bens e serviços 
seja objecto do direito à dedução. Ou seja, uma coisa é uma segunda via da factura, que conforme se 
referiu já é consensual para efeitos de direito à dedução do correspondente imposto, outra é uma cópia, 
mesmo que seja autenticada» (cfr. sentença recorrida, a fls. 117 dos autos), para concluir de seguida 
que: «Na situação vertente, comprovaram -se os pressupostos factuais do acto tributário posto em crise: 
inexistência de documentos de suporte emitidos sob forma legal, que mencionasse o IVA. Asserção 
que, de harmonia com os normativos citados, inibe o direito à dedução do IVA.

Discorda do decidido a recorrente, alegando que as cópias autenticadas das facturas apresen-
tadas pela ora Recorrente para efeitos de suportar documentalmente a dedução do IVA contém 
todos os requisitos previstos no número 5 do artigo 35.º do CIVA, pelo que, permitem um controlo 
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inequívoco da validade e legitimidade das operações subjacentes, que inexiste qualquer disposição 
legal que impeça, em caso de destruição ou desaparecimento dos documentos originais, a reforma 
dos documentos ou mesmo a sua reprodução devidamente certificada nos termos legais, pelo que o 
entendimento defendido pela Administração Tributária e pelo Tribunal “a quo” implica uma clara 
e frontal violação do princípio da neutralidade e do direito à dedução, pilares fundamentais do sis-
tema de funcionamento do IVA, para além de claramente contrária à jurisprudência deste Venerando 
Tribunal e da jurisprudência comunitária.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos 
e supra transcrito entende que a sentença recorrida deve ser confirmada, improcedendo o recurso.

Vejamos.
A “ausência de forma legal” necessária para permitir o direito à dedução do IVA circunscreve -se, 

no caso dos autos, ao facto de os documentos apresentados pela recorrente para titular tal direito não 
serem nem os documentos originais nem segundas vias desses, mas meras cópias de facturas/recibos, 
algumas autenticadas pelo “Chefe de Estação” (documentos de fls. 36 a 44 dos autos), outras não au-
tenticadas (documentos de fls. 45 a 55 dos autos).

Pretende a recorrente que, inexistindo no caso dos autos quaisquer indícios de fraude ou evasão 
fiscal, não tendo sido questionadas pela Administração Tributária a veracidade das operações, nem 
tão pouco foi questionada a autenticidade das cópias autenticadas das facturas, tais cópias seriam 
suficientes, em face do artigo 19.º do CIVA, para suportar o exercício do direito à dedução do imposto 
nelas mencionado, pois que contêm todos os requisitos previstos no número 5 do artigo 35.º do CIVA, 
pelo que, permitem um controlo inequívoco da validade e legitimidade das operações subjacentes e 
inexiste qualquer disposição legal que impeça, em caso de destruição ou desaparecimento dos docu-
mentos originais, a reforma dos documentos ou mesmo a sua reprodução devidamente certificada 
nos termos legais.

Quer a sentença recorrida, quer o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal 
aceitam a possibilidade aberta pela jurisprudência deste Supremo Tribunal (cfr. os Acórdãos de 27 de 
Setembro de 2000, rec. n.º 025033 e de 20 de Outubro de 2004, rec. n.º 724/04, que remete para aquele 
primeiro) de o original da factura ou documento equivalente poder ser substituído, em caso de extravio 
do original, por segunda via de factura.

A recorrente vai mais além, pretendendo a equiparação à segunda via de factura da mera repro-
dução desta, ao menos se certificada.

Não nos parece, contudo, que tal pretensão possa colher, nem que a jurisprudência, nacional ou 
comunitária, suporte o alegado entendimento.

É que está por demonstrar que as meras cópias de facturas, e não já as segundas vias destas, sirvam 
adequadamente o propósito de adequada fiscalização do exercício do direito à dedução (cuja fiscalização 
cabe aos Estados Membros), garantindo que o imposto não será deduzido por mais de uma vez.

De facto, a jurisprudência comunitária tem entendido que cabe aos Estados Membros “o poder de 
determinarem as regras relativas à fiscalização do exercício do direito à dedução e, designadamente, 
o modo como o sujeito passivo deve fazer prova desse direito”, conferindo -lhes “o poder de exigirem 
a apresentação do original da factura para justificar o direito à dedução, bem como o de admitirem, 
quando o sujeito passivo já não esteja na posse do original, outros meios de prova que demonstrem 
que existiu efectivamente a transacção que é objecto do pedido de dedução (Acórdão do TJCE de 5 de 
Dezembro de 1996 “Reisdorf”, processo n.º C -85/95).

No que se refere ao primeiro dos Acórdãos deste Supremo Tribunal acima mencionados o que 
nele estava em causa eram “segundas vias das facturas autenticadas pelos fornecedores”, e não meras 
cópias de facturas como no caso dos autos, daí não haver identidade entre a situação subjacente àquele 
julgado e a subjacente aos presentes autos (inexistindo, do mesmo modo, identidade de circunstancia-
lismo do qual derivou a não apresentação dos originais dos documentos, pois que no caso dos autos não 
se encontra no probatório fixado qualquer alusão à impossibilidade de apresentação destes por extravio 
ou caso de força maior, enquanto que no Acórdão de 27 de Fevereiro de 2000 se refere a existência de 
um “incêndio que destruiu os elementos contabilísticos existentes”).

Ora, não se excluindo que em casos limitados, mas não como regra, perante circunstâncias ex-
cepcionais de destruição ou extravio não culposo dos documentos originais que suportam o direito à 
dedução, deva ser ponderada a admissibilidade de o direito à dedução ser suportado por facturas ou 
documentos equivalentes não originais, necessário é, contudo, que estes se apresentem como meios 
adequados ao controlo da situação tributária do contribuinte, sendo a Administração fiscal o primário 
julgador dessa adequação, sob controlo jurisdicional posterior, se requerido, obviamente.

Ora, no caso dos autos, a recorrente não logrou demonstrar porque razão tais cópias deviam ter 
sido aceites, cabendo -lhe a ela essa demonstração pois que, em princípio, é sobre facturas ou docu-
mentos equivalentes originais (ou segundas vias destes, em caso de extravio ou perda dos primeiros) 
que o direito à dedução se exerce, não por capricho do legislador ou da Administração fiscal, mas por 
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necessidade de prevenir que o direito à dedução não é exercido mais do que uma vez relativamente à 
mesma operação.

A sentença recorrida que assim decidiu não merece, pois, censura, improcedendo as alegações 
do recorrente.

 - Decisão  -
8  - 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 pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale  — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Liquidação. Anulação parcial. Métodos indirectos. Fixação da matéria tributável.

Sumário

 I — O acto tributário de liquidação é por natureza um acto divisível e, consequen-
temente, é susceptível de anulação parcial, no respectivo processo de impugna-
ção.

 II — Não é, todavia, possível proceder -se à anulação parcial do acto, se o vício judi-
cialmente reconhecido resulta de, na fixação da matéria colectável por métodos 
indirectos, a AT ter presumido uma margem de lucro que o Tribunal entendeu exces-
siva, ou insuficientemente demonstrada, pois não cabe aos tribunais, substituindo-
-se à Administração, escolher a margem de lucro ajustada ao caso e proceder à 
correspondente liquidação.

Processo n.º 583/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Rosa José e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Publica recorreu, para o Tribunal Central Administrativo Sul, da sentença que, 

proferida pelo TAF de Loulé, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por António Rosa 
José e Paulo Jorge dos Reis Santos da Encarnação (sociedade irregular) contra a liquidação adicional 
de IRC do ano de 2000.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
1º  - Ditou o Meritíssimo Juiz recorrido a procedência da impugnação sub judice, em que se pede 

a anulação total da liquidação.
2º  - Em apoio do seu veredicto invoca que a Administração Tributária não podia desconsiderar a 

redução em 0,5 do rácio da rentabilidade do pessoal R18, proposta pelo seu perito no procedimento de 
revisão, tendo em vista a obtenção de acordo.

3º  - Acontece que, o fundamento da anulação vale apenas em relação a uma parte do acto tributário, 
pois o erro em causa não afecta a existência de toda a matéria colectável.

4º  - Pelo que, o acto tributário não devia ter sido anulado na totalidade mas apenas na parte cor-
respondente à matéria colectável inquinada de ilegalidade.

5º  - Na verdade, quando o vício do acto tributário apesar de consistir numa violação de lei, apenas 
se refere à medida do imposto, deve o tribunal proceder à anulação parcial da liquidação.

6º  - Pois, o acto tributário, enquanto acto divisível, tanto por natureza como por definição legal, 
é susceptível de anulação parcial.

7º  - É esta a jurisprudência que tem predominado e que certamente mais uma vez vai ser estabe-
lecida por V. Exas., ao decidir esta questão.

8º  - Com efeito, entre outros, o STA em Ac. de 27 -09 -2005 assim o entendeu.
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9º  - Nesta conformidade, a douta decisão do tribunal a quo violou o artigo 100º da Lei Geral 
Tributária, que admite poder a sentença do juiz fiscal assumir um de dois conteúdos: anulação total ou 
parcial dos actos tributários.

Termina pedindo que seja dado provimento ao recurso e revogada a sentença.
1.3. Contra -alegou a recorrida, terminando com a formulação das seguintes conclusões:
1ª  - A douta sentença recorrida deu provimento à impugnação judicial intentada pela recorrida, 

por ter entendido que a margem de lucro aplicada à matéria colectável para efeitos de liquidação do 
imposto IRC/2000 não se encontrava devidamente fundamentada;

2ª  - Daí que tenha anulado a liquidação do imposto impugnado, na sua totalidade, já que não lhe 
cabia, não só escolher a margem de lucro que melhor se adaptasse à actividade comercial da impugnante, 
mas também proceder a nova liquidação.

3ª  - Por isso a douta sentença recorrida não violou qualquer norma de natureza tributária substantiva 
ou processual e muito menos o art. 100º da LGT, cuja normatividade não se aplica ao caso “sub judice”.

Terminam pedindo que seja negado provimento ao recurso e se confirme a sentença recorrida.
1.4. Os autos foram remetidos ao TCA Sul, que, por douto acórdão de 18/5/10 (fls. 180 -182) se 

declarou incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por versar apenas matéria 
de direito.

1.5. Subidos os autos a este STA, ordenou -se a notificação do MP, tendo o Exmo. PGAdjunto 
emitido Parecer no sentido do não provimento do recurso, fundamentando -se no seguinte:

“A questão objecto do presente recurso consiste em saber se o acto tributário deveria ser anulado 
na totalidade ou apenas na parte correspondente à matéria colectável inquinada de ilegalidade.

Alega a recorrente que quando o vício do acto tributário se referir à medida do imposto, apesar 
de consistir numa violação de lei, deve o tribunal proceder à anulação parcial da liquidação.

Afigura -se -nos que não lhe assiste razão e que o recurso não deve proceder.
É certo que a liquidação do imposto constitui por natureza um acto divisível, pelo que é suscep-

tível de anulação parcial.
É isso que resulta implícito do comando do art. 100º da LGT e tem vindo a ser afirmado pela 

jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo e de que se podem ver, como exemplo, os 
acórdãos de 26.03.2003, rec. 1973/02, de 25.05.2004, rec. 018048, e de 22.09.1999, rec. 24101, todos 
in www.dgsi.pt.

Não assim porém quando, como no caso dos autos, tenha ocorrido a fixação da matéria colectável 
por métodos indiciários e a Administração Fiscal tenha presumido uma margem de lucro que o Tribunal 
entendeu excessiva, ou insuficientemente demonstrada.

Nestes casos, como se sublinha no Ac. STA de 27.09.2005, rec 287/05, in www.dgsi.pt, deve 
anular -se totalmente o acto “pois não cabe aos tribunais, substituindo -se à Administração, escolher a 
margem de lucro ajustada ao caso e proceder à correspondente liquidação”.

1.6 Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2  - Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes (corrigida agora a sequência 

das alíneas H) e sgts., por esta estar duplicada na sentença):
A) — A Impugnante é uma Sociedade irregular, enquadrada em IVA a partir de 1998 -02 -04, no 

Regime Normal Trimestral. Dispõe de Contabilidade Informatizada, cf. fls. 29 do processo adminis-
trativo apenso.

B) — A Administração Fiscal, em cumprimento da Ordem de Serviço Externa n.º 15 452 de 
11/06/2003, emitida pela Direcção de Finanças de Faro, entre 05/04/2004 e 24/05/2004, procedeu a 
inspecção à actividade da Impugnante e elaborou o relatório que constitui fls. 25 e segs. do processo 
administrativo apenso, donde resulta com interesse para a decisão:

«(…)
IV. MOTIVO E EXPOSIÇAO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS 

INDIRECTOS
1) Da análise aos elementos de contabilidade do S.P. verificaram -se diversas irregularidades 

na escrita dos anos de 2000, 2001 e 2002, nomeadamente, ausência de escrituração correcta da con-
ta 12 — Bancos, quando tem ao dispor desde 1999 inclusive, máquina de pagamento automático para os 
serviços prestados no restaurante “Casa Algarvia”. Efectua pagamentos por meio de cheques a diversas 
entidades, como seja o pagamento de IVA periodicamente, sem que se verifiquem as reconciliações 
bancárias correspondentes. Também se verificam ausências de diversos registos de apuros diários 
“ZZZ”; bem como, incompatibilidades entre os inventários finais de cada ano e as saídas de mercadorias 
em stock. Em especial, no ano 2000 quase não se notam as aquisições de géneros hortícolas ou peixe 
fresco, produtos essenciais na actividade desenvolvida.

2) Em face do exposto, em 20 de Abril de 2004, o S.P. foi notificado das dúvidas levantadas 
durante a análise efectuada, onde se solicitava os devidos esclarecimentos. As respostas às questões 
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levantadas não obtiveram bastante satisfação, por não serem esclarecedoras, sendo que, no essencial 
admitiam mesmo as suas irregularidades, como se verifica pelos anexos 1 e 2.

3) Deste modo, pela exposição dos factos, estamos convictos de que o S. P. não terá declarado 
a totalidade das compras e respectivos proveitos, o que consequentemente se traduziu numa redução 
de impostos.

4) Concluí -se que estamos perante a impossibilidade de comprovação e quantificação directa e 
exacta dos elementos indispensáveis à correcta determinação da matéria tributável em sedes de IRC e 
IVA, pelo que, perante esta impossibilidade se procede à realização da avaliação indirecta nos termos da 
alínea b) do art. 87º da L.G.T. Com efeito, a alínea a) do art. 88º da L.G.T. refere que a impossibilidade 
directa e exacta da matéria tributável pode resultar da insuficiência de elementos de contabilidade ou, 
irregularidades na sua execução. Factos que se verificam na presente apreciação.

5) Nos termos do n.º 1 do art. 52º do CIRC estão reunidas as condições necessárias e suficientes 
para a determinação do lucro tributável por métodos indirectos.

V. CRITÉRIOS E CÁLCULOS DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTODOS 
INDIRECTOS.

1) Pelos motivos expostos no capítulo anterior, mediante os rácios de IRC da Unidade Orgânica 
(08 do Distrito de Faro), indicadores estatísticos por sector de actividade, para os anos de 2000; 2001 
e 2002, naqueles que se coadunam com a actividade desenvolvida pela empresa, “RESTAURANTES 
DO TIPO TRADICIONAL” CAE: 055301, temos o R18 — PESSOAL que permite avaliar com bas-
tante segurança os valores individuais declarados pelo S.P., no que se refere ao Volume de Negócios, 
mostrando -se estes valores muito abaixo dos que nos são dados pela aplicação dos rácios da Unidade 
Orgânica: 

R -18 Média p/ Unid. Org. Média p/ Unid. Org. Média p/ Unid. Org.

Exercício 2000 2001 2002
R. PESSOAL 4,48 3,89 3,90

 Nota R18 = Volume de negócio/ custos com o pessoal 

ANO 2000 2001 2002

VOLUME NEGOCIOS DECLA-
RADO 152.171,43 210.134,87 359.661,68

CUSTOS COM O PESSOAL 58.432,67 74.705,12 110.482,60
R PESSOAL 2.60 2,81 3,26

ANO 2000 2001 2002

VOLUME DE NEGOCIOS 
PRESUMIDO 261.778,36 290.602,92 430.882,14

CUSTO COM O PESSOAL 58.432,67 74.705,12 110.482,60
R 18 R PESSOAL 4.48 3,89 3.90

 2) Pelos motivos antes referidos, calculam -se os custos da mercadoria vendida e mercadoria con-
sumida C.M.V.M.C., a partir do Volume de Negócios presumido por métodos indirectos, aplicando a 
margem bruta das vendas M.B.V. declarada pelo contribuinte:

V.N.  - C.M.V.M.C./V.N. = % 

ANO 2000 2001 2002

V.N.(DECLARADO) 152.171,43 210.134,87 359,661,68
C.M.V.M.C. (DECLARADO) 77.193,92 89,255,33 170.000,76
M.B.V. 0,49 0,58 0,53
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ANO 2000 2001 2002

V.N. (PRESUMIDO) 261.1778,36 290.602,92 430.882,14
C.M.V.M.C. (PRESUMIDO) 133.506,97 122.053,23 201.514,61
M.B.V. 0,49 0,58 0,53

ANO 2000 2001 2002

VOLUME DE NEGÓCIOS 
(PRESUMIDO) 261.778,36 290.602,92 430.882,14

OUTROS PROVEITOS 19.513,45 412,58 472,61
TOTAL DOS PROVEITOS 281.291,81 291.015,50 431.354,75
C.M.V.M.C. (PRESUMIDO) 133.506,97 122.053,23 202.514,61
OUTROS CUSTOS 68.713,92 77.158,54 125.604,16
F.S.E. 23.477,21 26.344,09 48.545,94
TOTAL DOS CUSTOS 225.698,10 225.555,86 376.664,71
ACERTO ENTRE O RESULT. 

LIQUIDO
DO EXERCICIO DECLARA-

DO NA MOD 22
E DECLARAÇÃO ANUAL  - 16,58
RESULTADO LIQUIDO DO 

EXERCICIO 55.577,13 65.459,64 54,690,04
ACRESCIMOS E DEDU-

ÇÕES
(Q.7 MOD 22) 4.697,18
LUCRO TRIBUTÁVEL 55.577,13 65.459,64 59.387,22

ANO 2000 2001 2002

LUCRO TRIBUTARIO DE-
CLARADO 2.283,24 17,789,49 20.680,61

LUCRO TRIBUTARIO PRE-
SUMIDO 55.577,13 65.459,64 59,387,22

CORRECÇÃO AO LUCRO 
TRIBUTÁVEL 53.293,89 47.670,15 38.706,61

 3) Com os valores de Volume de Negócios e Custo da Mercadoria Vendida e Mercadoria Consu-
mida calculados nos pontos 1) e 2) que antecedem, aceitam -se os “Outros Proveitos” e “Fornecimen-
tos e Serviços Externos” declarados e procede -se ao apuramento da Matéria Tributável de cada ano, 
conforme Demonstração de Resultados:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 4) Correcção a efectuar: 

 5) Com base na correcção efectuada ao valor do Volume de Negócios (SERVIÇOS PRESTADOS) 
há que proceder à correcção da base tributável de IVA, a qual será corrigida no mesmo montante da 
correcção efectuada e na proporção dos valores declarados pelo contribuinte em cada trimestre, conse-
quentemente liquidada à taxa de 12%, conforme Lista II anexa ao CIVA no seu ponto 3.1 - Prestações 
de Serviços de Alimentação e Bebidas: 

2000 2001 2002

Serviços Prestados Declarados 152.171,43 210.134,87 359.661,68
Serviços prestados Presumidos 261.778,36 290.602,92 430.882,14
Valor da Correcção 109.606,93 80.468,05 71.220,46
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 REPARTIÇÃO POR PERÍODO DE IMPOSTO
(CORRECÇÃO EFECTUADA) 

Período Base tributável Imposto taxa 12%

00 03T 15.265,27 1.831,84
00.06T 27.007,18 3.240,87
00 09 T 45.299,70 5.435,97
00 12 T 22.034,78 2.644,18
TOTAL 109.606,93 13.152,86

01 03T 11.467,69 1.376.13
01 06T 19.009,66 2.281,16
01 09 31.497,55 3.779,71
01 12T 18.493,15 2.219.18
TOTAL 80.468,05 9.656,18

02 03T 10.777,31 1.293,28
02 06T 15.525,65 1.863,08
02 09T 27.732,44 3.327,89
02 12T 17.185,06 2.062,21
TOTAL 71.220,46 8.546,46

 (...)
IX DIREITO DE AUDIÇÃO
Em 3 1/05/2004, foi o sujeito passivo notificado do projecto de relatório a fim de, querendo, 

exercer o direito de audição previsto no art. 60º da Lei Geral Tributária. Em 09/06/2 004, veio o sujeito 
passivo exercer o direito de audição por escrito, tecendo uma série de considerações, nomeadamente, 
apontando os esclarecimentos que já tinha dado anteriormente como resposta à notificação efectuada 
durante a inspecção, mas que considerámos insuficientes para uma quantificação directa e exacta da 
matéria tributável. Convém ainda esclarecer que o rácio dos custos com o pessoal serviu apenas para 
presumir o novo volume de negócios e que a partir daí nos baseamos nas margens de lucro sobre as 
vendas declaradas pelo sujeito passivo nos vários exercícios para determinar o novo custo das mer-
cadorias vendidas e consumidas e consequentemente o novo lucro tributável, cálculos que não foram 
perfeitamente entendidos como se percebe no penúltimo ponto do exercício do direito de audição.

Assim, os fundamentos ora apresentados não se consideram relevantes ou suficientes para alte-
rar os pressupostos que levaram à determinação do lucro presumido no projecto relatório, pelo que, o 
mesmo se deverá manter, passando a relatório final.

À consideração superior,
D. E. Faro, 16/06/2004»
C) — Sobre o relatório a que se refere a alínea anterior recaiu, em 25/06/2004, o seguinte parecer 

(fls. 25 e 26 do processo administrativo apenso):
Feita a inspecção externa, procedeu -se ao apuramento dos lucros tributáveis de IRC dos exercícios 

de 2000, 2001 e 2003 com recurso a métodos indirectos, com os fundamentos previstos na alínea a) do 
art. 52º do CIRC e com os critérios previstos no n.º 1 do art. 90º da L.G.T. e art. 54º do CIRC, devendo 
os referidos lucros fixar -se respectivamente, em; € 55.577,13, € 65.459,64 e € 59.387,22.

Decorrente da aplicação dos métodos indirectos, apurou -se IVA em falta nos termos do art. 84º do 
C.I.V.A. nos montantes de € 13.152,86 para 2000, € 9.656,18 para 2001 e € 8.546,46 para 2002.

Não foi levantado auto de notícia em virtude de ter sido entregue o pedido de redução das coimas.
Notificado o Sujeito Passivo para exercer o direito de audição nos termos do art. 60º da LGT e 

RCPIT, veio exercê -lo por escrito conforme se encontra comentado no ponto IX do presente relatório, 
contudo, não foram apresentados novos elementos susceptíveis de produzir alterações aos projecto de 
relatório»,

D) — Sobre o relatório e parecer a que se referem as antecedentes alíneas, recaiu o seguinte 
despacho (fls. 25 do apenso):

«Concordo.
Proceda -se como se propõe.
2004.0 7.05»
E) — A Impugnante foi notificada, em 30/07/2004, dos “Actos de Fixação e Decisão, Resultantes 

do Relatório de Inspecção Tributária”, cf. fls. 21 a 23 do processo administrativo apenso.
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F) — A Impugnante requereu a revisão da matéria tributável, em 27/08/2004, cfr. fls. 82 e segs. 
destes autos.

G) — Em 24/09/2004 os peritos reuniram, não tendo chegado a acordo, cfr. fls. 101 destes autos.
H) — O perito indicado pela Impugnante apresentou o laudo que constitui fls. 109 e segs. destes 

autos, donde resulta com interesse para a decisão:
«1. Reuniram os peritos nomeados, quer pela administração tributária quer pelo contribuinte, nos 

termos e para os fins previstos no art. 92º da L.G.T.
2. O debate contraditório entre os pontos, consistiu em argumentação técnica diferenciada, mas 

onde, desde já se realça, primou a mais elevada correcção.
3. Do debate em causa e de harmonia com o n.º 1 do art. 92º da L.G.T. — objectivo visando o 

estabelecimento de um acordo — o perito da administração tributária, acolheu, como bons, os argu-
mentos relatados no pedido de revisão nos pontos 88 a 90.

4. Em face deste acolhimento, apresentou, uma nova proposta de tributação, que se consubstancia, 
na redução do rácio R 18 — volume de negócios / custos com o pessoal, em aproximadamente 0,5, 
depois de actualizado.

5. Por outras palavras, considerou, na sua proposta de tributação, os seguintes indicadores
R18
2000 = 3,90, 2001 = 3,38 e 2002 = 3,34
em substituição dos inicialmente propostos (relatório da inspecção tributária), de:
2000 = 4,48, 2001 = 3,89 e 2002 = 3,90
6. como consequência desta proposta, o volume de negócios e o lucro tributável presumidos, 

passariam para os seguintes montantes: 

2000 2001 2002

Volume de negócios 227.887,41 252.503,30 369.011,88
Lucro tributável 38.970,57 43.361,86 26.595,98

 7. Obviamente, que, para efeitos de IVA aplicar -se -ia a mesma metodologia e o mesmo volume 
de negócios presumido.

8. A proposta referida nos pontos anteriores, não teve o acolhimento do perito nomeado pelo con-
tribuinte, uma vez que este considera que, de uma forma geral, os pressupostos da tributação indirecta 
enfermam do vício de falta de fundamentação suficiente, e que;

9. em relação ao exercício de 2001, se está, perante uma ausência total de fundamentação objectiva 
dos pressupostos da tributação indirecta.

10. É que, em todo o processo da inspecção tributária, não é relatado objectivamente qualquer 
anomalia em relação ao exercício de 2001.

11 A “fundamentação” expressa no relatório relativamente a 2001, baseia -se numa extrapolação 
de outros exercícios, com total subjectividade, sem qualificar nem quantificar tudo o que relata, senão 
vejamos as transcrições seguintes;

12. “Em especial, no ano de 2000 quase se notam as aquisições de géneros hortícolas ou peixe 
fresco, produtos essenciais na actividade desenvolvida”, ou

13. “bem como, incompatibilidades entre os inventários finais de cada ano e as saídas de merca-
dorias em stock”;

14. trata -se de relatar factos, sem qualquer objectividade, desconhecendo -se, se se aplica a todos 
os exercícios e a que tipo de produtos se está a referir, não relatando sequer quais as incompatibilidades 
encontradas, com excepção a Whisky;

15. Mas, até mesmo neste produto, ficamos sem saber, se as incompatibilidades encontradas, 
foram em relação a todas as marcas ou apenas a algumas delas, e se está em causa ou não o exercício 
de 2001;

16. Ficamos, ainda, sem conhecer, a dimensão das incompatibilidades, o que prejudica claramente 
a defesa apresentada;

17. Não é certamente igual, como pressuposto da avaliação indirecta faltarem no stock 4, 40, 400 
ou 4000 garrafas de Whisky.

18. Objectivamente nada foi relatado em relação ao exercício de 2001;
19. Questionou -se, o ponto 58 do pedido de revisão:
“Quais os fundamentos constantes do relatório para o exercício de 2001? Quais os fundamentos 

que permitem tributar este exercício por avaliação indirecta?”
20. Em sede comissão, continuamos a questionar tudo o que está relatado nos pontos anteriores, 

sem que, até à presente data, nos fosse indicado ou respondido ao ponto anterior.
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21. É que a fundamentação é hoje, entendida como um imperativo constitucional (268º, n.º 3 da 
C.P.R.), o qual determina:

“...os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma prevista na lei, 
e carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectem os direitos e interesses legalmente 
protegidos”,

22. Sublinha -se, que o art. 77º da L.G.T. alarga o âmbito de aplicação do dever de fundamentação 
a todos os actos tributários, e

23. em termos genéricos, pode afirmar -se que o dever de fundamentação, corresponde à obrigação 
de expor as razões de facto e de direito, que motivaram, a tomada da decisão por parte da administra-
ção tributária, exposição essa que deve permitir ao seu destinatário compreender, na sua globalidade, 
a decisão tomada;

24. ainda, muito recentemente — acórdão do T.C.A. de 1 0/12/2003 — recurso n.º 06737/02, 
pode ler -se:

“... de maneira a ficar claro porque não se decidiu num sentido e não noutro... em termos de não 
prejudicar a compreensão da sua motivação”, e ainda

25. “Daí a necessidade de que o acto resulte em comunicação clara — i.e., não indistinta, confusa, 
dubitativa, obscura, ou ambígua  -, congruente i.e. — que se traduz num processo lógico, coerente e 
sensato, justificativo e com aptidão por si para sustentar o acto  - - -“

26. Será que a fundamentação utilizada dos pressupostos de avaliação indirecta, relativamente ao 
exercício de 2001, expressa o relatado no recurso em causa?

27. É nossa convicção que não!
28. É nossa convicção que estamos perante um vício, susceptível de por si próprio de anular toda 

a tributação proposta.
29. O contribuinte, mantêm, na sua essência, tudo o que foi relatado no seu pedido de revisão, 

nomeadamente, nas matérias relacionadas com rácios, margens e dever de fundamentação;
30. No entanto, e tendo em atenção o objectivo primordial deste tipo de pedido de revisão (nº 1 

do art. 92º da L.G.T.), ou seja, o estabelecimento de um acordo, propõe, a semelhança do ocorrido em 
sede de comissão:

i) Exercícios de 2000 e 2002
Tributação proposta pela perita nomeada pela administração tributária, relatada a pontos 5 a 7 

deste laudo, em sede de IRC e IVA;
ii) Exercício de 2001
Anulação total da tributação indirecta em sede de IRC e de IVA.
Carvoeiro, 2004/10/
O Perito nomeado pelo contribuinte»
I) — O perito indicado pela Administração Fiscal apresentou o laudo que constitui fls. 103 e segs. 

destes autos, donde resulta com interesse para a decisão:
«O sujeito passivo em referência apresentou pedido de revisão ao abrigo do art. 91º da Lei Ge-

ral Tributária, da matéria tributável de IRC e IVA dos anos de 2000, 2001 e 2002 nos montantes de 
55.577,13 Euros, 65.459,64 Euros, e 59.387,22 Euros, respectivamente, bem como de IVA nos mon-
tantes de 13.152,86 Euros, 9.656,18 Euros e 8.546,46 Euros, respectivamente para os mesmos anos, 
fixada por métodos indirectos.

Com vista ao estabelecimento de um acordo nos termos da Lei (nºs. 3 e 4 art. 92º LGT), reuniram 
os peritos, da Administração Tributária, Deonilde das Neves Correia Borges de Carvalho, e do sujeito 
passivo, Carlos Manuel da Silva Carvalho Palácios da Silva em 24 de Setembro de 2004, na Direcção 
de Finanças de Faro, tendo apreciado e discutido em debate contraditório oral todos os elementos 
existentes no processo de tributação. Considerando os argumentos invocados pela representação das 
partes, não foi possível estabelecer qualquer acordo, pelo que, para os fins previstos no n.º 6 do art. 92º 
da LGT, o perito da Administração Tributária atrás identificado, lavra o presente “Laudo”, nos termos 
e com os fundamentos seguintes:

1 — No decurso da acção inspectiva foi feita notificação ao sujeito passivo para que fossem 
explicadas as seguintes questões:

1 -1 Quais os lançamentos contabilísticos, nos anos de 2000 e 2001 (até ao dia 17/08/2001), cor-
respondentes aos recebimentos efectuados através do terminal ‘POS’,.

1 -2 Ausência de contabilização na conta “bancos” dos movimentos efectuados naquele terminal, 
bem como dos cheques emitidos.

1 -3 Nos exercícios de 2000, 2001 e 2002 aquisições mensais de diversas garrafas de Whisky, cujos 
apuros diários, discriminados por famílias ou géneros na máquina registadora, não reflectem as suas 
saídas, pelo que deveriam constar dos inventários, em stock em 31/12 de cada ano.

1 -4 A falta de ZZ nos dois estabelecimentos, Casa Algarvia em 2000 e Frango Dourado em 
2002.
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1 -5 Falta de comprovativos de compra de peixe fresco e géneros hortícolas (que fazem parte de 
quase todos os pratos da ementa).

2  - O sujeito passivo cumpriu a notificação, contudo as respostas dadas não esclareceram as 
dúvidas colocadas, afirmando até que “relativamente a 2001 descurou a sua actividade, levando a que 
documentos exigidos pela contabilidade ficassem por entregar”.

3  - As referidas questões constituíram os fundamentos para aplicação de métodos indirectos na 
determinação do lucro tributável de 2000, 2001 e 2002.

4  - Ao analisar e discutir e pedido de revisão, propus ao perito do sujeito passivo, manter os pres-
supostos e critérios (pontos W e V do relatório) mas baixar em 0,5 o rácio da rentabilidade do pessoal 
R18, para compensar o facto da sala de refeições exigir mais empregados devido à sua configuração. 
Ao mesmo tempo refiz os cálculos, os quais junto em anexo.

5  - O perito do sujeito passivo manifestou a intenção de aceitar a proposta caso fosse anulada a 
tributação indirecta do ano de 2001 porque, segundo a sua opinião, não existe no relatório fundamen-
tação explícita para a correcção efectuada àquele ano.

6  - Perante tal posição considerei não ser possível estabelecer acordo porque entendo que a fun-
damentação a que fiz referência nos pontos 1.1 a 1.5 diz respeito aos exercícios 2000, 2001 e 2002, 
pelo que se devem manter inalteradas as correcções que determinaram as matérias tributáveis de IRC 
e IVA reclamadas.

Faro, 14 de Outubro de 2004»
J) — Em 18/10/2004, o Director de Finanças de Faro proferiu a decisão de fls. 70 dos autos que 

aqui se dá por inteiramente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:
«Os contribuintes supra identificados vêm, ao abrigo do art. 91º da Lei Geral Tributária, reclamar 

da matéria tributável de IRC e do IVA, dos anos de 2000, 2001 e 2002 nos montantes de: 55.577,13, 
65.459,64 e 39.387,22 euros, respectivamente, bem como de IVA 13.152,86, 9.656,18 e 8.546,46 euros, 
respectivamente, para os mesmos anos, fixada por métodos indirectos.

Iniciado o procedimento da revisão com a reunião do perito indicado pelo sujeito passivo e do 
perito de administração tributária, não foi possível obter acordo previsto no n.º 1 do art. 92º 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. 60º da LGT e RCPIT e os laudos elaborados pelos peritos das partes, derivados do debate con-
traditório já aludido.

O perito indicado pelos contribuintes, após várias considerações, sustenta não concordar com a 
posição assumida pela Administração Fiscal, no que diz respeito à determinação da matéria tributável 
por aplicação de métodos indirectos, pois os mesmos enfermam do vício de falta de fundamentação. No 
entanto, e tendo em vista que o pedido de revisão tem por finalidade o estabelecimento de um acordo, 
propõe o perito indicado pelos contribuintes, para os exercícios de 2000 e 2002, a tributação proposta 
pelo perito da administração tributária, relatada nos pontos 5 a 7 do se laudo, em sede de IRC e IVA e 
para o exercício de 2001, a anulação total da tributação em sede de IRC e de IVA.

O perito da administração tributária, mantém inalterados os pressupostos e critérios que determina-
ram as matérias tributáveis de IRC e IVA reclamadas por métodos indirectos, visto que, a argumentação 
invocada no laudo pelo perito indicado pelos reclamantes, não trouxe para a discussão, quaisquer ele-
mentos que o contrariasse, nem que servisse de base a qualquer correcção dos valores fixados. O perito 
de administração tributária, na análise e discussão do pedido de revisão, propôs ainda baixar o rácio da 
rentabilidade do pessoal R18, para servir de compensação pelo facto da sala de refeições exigir mais 
empregados, tendo para tal, refeito os cálculos e assim indicou como base para o estabelecimento de 
um acordo e fixação da matéria tributável de IRC e IVA, respectivamente, em: 

2000 2001 2002

IRC 28.970,57 euros 43.361,86 euros 26.595,98 euros
IVA 9.085,91 euros 5.084,21 euros 1.122,02 euros

 No entanto, apesar de o perito dos contribuintes ter manifestado a intenção de aceitar a proposta 
para ao anos de 2000 e 2002, pretendia contudo, que fosse anulada a tributação indirecta do ano de 
2001, visto no seu entender, não existir no relatório, fundamentação explícita para a correcção efectuada 
àquele ano (2001).

Nestes termos, e uma vez que não foi estabelecido acordo, tendo em conta as posições assumidas 
por ambos os peritos, mantenho a fixação do rendimento de IRC, para os anos de 2000, 2001 e 2002 
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nos montantes de: 55.577,13 euros, 65.459,64 euros e 59.387,22 euros, respectivamente e do IVA, 
para os anos de 2000, 2001 e 2002 nos montantes de: 13.152,86 euros, 9.656,18 euros, 8.546,46 euros, 
respectivamente.»

K) — Em 21/10/2004, a Administração Fiscal notificou à Impugnante a decisão de fixação da 
matéria tributável, cfr. fls. 113 a 116 dos presentes autos.

L) —Em 27/12/2004, a Impugnante foi notificada nos termos seguintes (fls. 23 dos autos):
«(...) JOSÉ LINO DOMINGOS LOURENÇO, Chefe do Serviço de Finanças de Lagoa  - Algarve, 

mando o TAT 1, Sr. Arlindo Correia de Sousa, que notifique António Rosa José e Paulo Jorge dos Reis 
Santos da Encarnação, N1PC 900 853 794, com sede Estrada do Farol 55 r/c 8400 -505 Carvoeiro, da 
Demonstração de Liquidação de IRC n.º 2004 8310027258, do ano 2000, na importância de 21.695,37 
€ (vinte e um mil seiscentos e noventa e cinco euros e trinta e sete cêntimos), em anexo, bem como, 
para efectuar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente notificação, o pagamento na 
Tesouraria de Finanças, da importância de 21.597,91 € (vinte e um mil quinhentos e noventa e sete 
euros e noventa e um cêntimos) respeitante a IRC do ano 2000, liquidados pelos Serviços Centrais do 
IR, conforme Nota de Compensação n.º 2004 12522755 e de 97,46 € (noventa e sete euros e quarenta 
e seis cêntimos) respeitante a IRC do ano 2000 conforme nota de compensação n.º 2004 13097083, 
em anexo. (…)»

M) A petição inicial da presente impugnação foi apresentada em 26/04/2005, cfr. carimbo aposto 
a fls. 3 dos presentes autos.

3. Enunciando como questões a decidir na impugnação as de saber se:
 - estavam reunidos os pressupostos legais para a AF lançar mão dos métodos indirectos para 

determinar o IRC liquidado;
 - a ser esse o caso, os valores assim determinados são erróneos ou excessivos,
a sentença concluiu pela procedência da impugnação por considerar que, embora a AT tenha 

logrado fazer a prova da ocorrência dos pressupostos para o apuramento da matéria tributável com 
recurso a métodos indirectos, a impugnante também logrou, apesar disso, provar o invocado erro, por 
excesso, na quantificação assim operada.

Discordando, a recorrente Fazenda Pública, sustenta que a sentença enferma de erro de julgamento, 
por violação do disposto no art. 100º da LGT, dado que, se o vício apontado ao acto tributário consiste 
numa violação de lei mas apenas se refere ao quantum, à medida da obrigação, à prestação tributária 
individual, então o tribunal deve proceder apenas à sua anulação parcial. E como na sentença recorrida 
se considerou estarem verificados os pressupostos legais para a determinação da matéria tributável por 
recurso a métodos indirectos e apenas se considera existir erro num dos elementos considerados na 
determinação da matéria tributável (o rácio de rentabilidade do pessoal R18, o que só afecta parte do 
cálculo daquela), nenhum obstáculo existe então a que a liquidação seja somente anulada na parte que 
corresponde à matéria tributável erradamente determinada, pelo que ao anular na totalidade a liquidação, 
a sentença recorrida violou o disposto no citado art. 100º da LGT.

A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se a sentença recorrida sobre deste 
erro de julgamento que lhe vem imputado, rectius, saber se o acto tributário deveria ser anulado na 
totalidade ou apenas na parte correspondente à matéria colectável inquinada de ilegalidade.

Vejamos.
4. À luz do que anteriormente se dispunha nos arts. 5º do CPCI e 145º do CPT e do que actualmente 

se dispõe no art. 100º da LGT, a admissibilidade da anulação parcial do acto tributário de liquidação do 
imposto vem sendo aceite consensualmente pela jurisprudência do STA e pela doutrina, quer apelando 
à divisibilidade, por natureza, do acto de liquidação (cfr., entre outros, os acs. do STA, de 9/7/1997, rec. 
5874; de 22/9/1999, rec. 24101; de 16/5/2001, rec. 25532; de 26/3/2003, rec. 1973/02; de 27/9/2005, 
rec. 287/05), quer apelando à natureza de sentença de plena jurisdição da sentença de anulação parcial 
do acto, invocando -se, quanto a este aspecto, quer razões que se prendem com os princípios processu-
ais, como o princípio da economia processual ou o princípio da oficialidade, para que da sentença ou 
acórdão do tribunal saia logo uma definição da situação que não careça de qualquer nova pronúncia 
da administração tributária (cfr. Saldanha Sanches, anotação ao citado ac. do STA, de 16/5/2001, rec. 
n.º 25532, in Fiscalidade, 7/8, Julho -Outubro de 2001, pgs. 63 e ss.) quer, ainda, fazendo apelo a razões 
ligadas ao próprio âmbito do contencioso de mera anulação, num sistema de administração executiva 
como o nosso, no qual os limites à plena jurisdição de um tal contencioso só serão de aceitar em relação 
àqueles domínios ou aspectos da acção administrativa em que a plena jurisdição implique para o juiz 
tributário, enquanto juiz administrativo, a prática de actos que afrontem o núcleo essencial da função 
administrativa (cfr. Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2ª ed., pag. 397).

Assim, se o juiz reconhecer que o acto tributário está inquinado de ilegalidade que só em parte 
o invalida, deve anulá -lo só nessa parte, deixando -o subsistente no segmento em que nenhuma ilega-
lidade o fira.

Mas há casos em que tal anulação parcial da liquidação não é, porém, possível.
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É o que se passa, por exemplo, quando a AT tenha calculado a matéria colectável por métodos 
presuntivos, supondo uma determinada margem de lucro, e o juiz concluir pela inexistência de razões 
bastantes para a opção por essa margem de lucro, ficando, por isso, na “dúvida quanto à quantificação 
efectuada”. Nesta situação, não lhe resta senão anular totalmente a liquidação (cfr. o referido aresto do 
STA, de 26/3/03, rec. 1973/02).

No caso presente, a recorrente Fazenda sustenta que, uma vez que na sentença se invoca que a 
AT não podia desconsiderar a redução em 0,5 do rácio da rentabilidade do pessoal R18, proposta pelo 
seu perito no procedimento de revisão, tendo em vista a obtenção de acordo, então, o fundamento da 
anulação vale apenas em relação a uma parte do acto tributário, pois o erro em causa não afecta a exis-
tência de toda a matéria colectável e, assim, o acto tributário não devia ter sido anulado na totalidade 
mas apenas na parte correspondente à matéria colectável inquinada de ilegalidade.

Carece, porém, de razão legal.
Na verdade, refere a sentença o seguinte:
«Quanto aos critérios utilizados para cálculo dos valores presumidos de venda, resulta do... (…)
Do exposto resulta que a Administração Fiscal considerando que o formato da sala de refeições 

do restaurante “Casa Algarvia” exigiria um maior número de empregados do que o usual na actividade 
de restauração e tendo em vista a possibilidade da obtenção de acordo, decidiu baixar o referido rácio 
R18 em aproximadamente 0,5%. O rácio inicialmente previsto de 4,48 para o ano de 2000, passou 
para o valor de 3,90. 

Ano de 2000 Rácio 4,48 Rácio 3,90

IRC 55.577,13 38.970,57 €
IVA 13.152,86 9.085,91 €

 A Administração Fiscal, tendo em vista a obtenção de acordo com a Impugnante e considerando 
o formato da sala de refeições, reduziu o R18 em 0,58 e correspondentemente reduziu a matéria colec-
tável de 55.577,13 para 38.970,57.

Porém, o acordo acabou por se não concretizar e a Administração Fiscal desconsiderou por com-
pleto a redução que antes havia considerado.

O acordo não se concretizou, mas o formato da sala de refeições continuou a ser o mesmo.
Assim, não podia a Administração Fiscal, em face da justificação apresentada para baixar o 

rácio — considerando que o formato da sala de refeições do restaurante “Casa Algarvia” exigiria um 
maior número de empregados — dar o dito por não dito e manter o rácio resultante do relatório de 
inspecção.

Termos em que o presente impugnação tem que proceder.»
Desta fundamentação resulta claro que a sentença anulou o acto de liquidação porque conside-

rou demonstrado ter ocorrido erro na quantificação da matéria tributável. E porquê? Porque a AT não 
podia proceder ao apuramento da matéria tributável com base no rácio R18 constante do relatório de 
inspecção, uma vez que, se para efeitos de acordo e com fundamento no formato da sala de refeições 
aceitara baixá -lo em aproximadamente 0,5%, então, apesar de o acordo não se ter concretizado, as 
razões fundamentadoras da redução do rácio se mantinham.

Ora, independentemente da apreciação da bondade da decisão quanto à ocorrência, ou não, do 
apontado erro de quantificação (questão que não vem suscitada no recurso e da qual, portanto, não há 
que conhecer) o certo é que da transcrita fundamentação também não resulta afirmação no sentido de 
que a AT logrou fazer prova de que aquele é, de facto, o rácio que efectivamente releva e decorre dos 
elementos recolhidos na acção de inspecção, nem que o contribuinte haja feito prova de que é aquela a 
margem do erro de quantificação por si invocado. Nem tais factos vêm, aliás, provados: o que se julgou 
provado foi que o que consta dos laudos dos respectivos peritos, ou seja, que o perito da AT, tendo em 
vista um acordo, propôs ao perito do sujeito passivo manter os pressupostos e critérios mas baixar em 
0,5 o rácio da rentabilidade do pessoal R18, para compensar o facto da sala de refeições exigir mais 
empregados devido à sua configuração e que o perito do contribuinte manifestou a intenção de aceitar 
a proposta caso fosse anulada a tributação indirecta do ano de 2001.

E mais se provou que por decisão de 18/10/2004, do sr. Director de Finanças de Faro, foi mantida 
a fixação do rendimento de IRC, para o ano de 2000, no montante de 55.577,13 euros, visto não ter 
sido «estabelecido acordo, tendo em conta as posições assumidas por ambos os peritos» (cfr. alínea I 
do Probatório).

Daí que, salvo o devido respeito, não se possa concluir que nos autos ficou demonstrado um erro 
de quantificação correspondente apenas àquela diferença no mencionado rácio R18 e que, por isso, 
bastaria deduzir a diferença daí resultante à matéria tributável anteriormente proposta no relatório da 
fiscalização para suprir aquele erro de quantificação.
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Ao contrário, pois, do que a recorrente alega na Conclusão 3ª do recurso, o erro em causa não pode 
deixar de afectar a totalidade da matéria colectável, pois, como se exara no referido aresto do STA, de 
26/3/03, rec. 1973/02, «Quando (…) a Administração Fiscal tenha calculado a matéria colectável por 
métodos presuntivos, supondo uma determinada margem de lucro, e o juiz concluir pela inexistência 
de razões bastantes para a opção por essa margem de lucro, ficando, por isso, na “dúvida quanto à 
quantificação efectuada”, não lhe resta senão anular totalmente a liquidação.

É que, num caso como este, o juiz não fica a saber e, consequentemente, não pode definir (mesmo 
admitindo que tanto lhe é permitido) qual a margem de lucro correcta. Nada mais faz senão dizer que é 
excessiva – ou insuficientemente demonstrada – a margem utilizada pela Administração. E, portanto, tem 
que anular o acto, para que a Administração volte a calcular a matéria colectável (presumindo, se assim 
o entender, uma margem de lucro mas, desta vez, alicerçada em fundamentos mais sólidos), procedendo 
à liquidação a partir daquela a que então chegue. Ao juiz não compete, em nenhum caso, substituir -se 
à Administração no apuramento da matéria colectável e na elaboração da sequente liquidação».

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Ma-
dureira. 

 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Omissão da especificação de factos provados. Nulidade.

Sumário:

Se a decisão recorrida for totalmente omissa quanto aos factos provados necessários à 
aplicação do direito, verifica -se omissão absoluta de julgamento em matéria de facto, 
a ser conhecida oficiosamente, face ao disposto no n.º 3 do art. 729º do CPC.

Processo n.º 638/10 -30.
Recorrente: Conurma – Construções e Urbanizações Maceira, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Conurma  - Construções e Urbanizações da Macieira, Lda., com os demais sinais dos autos, 

recorre da sentença que, proferida pelo TAF de Leiria, lhe julgou improcedente a oposição deduzida 
contra a execução fiscal contra si instaurada no SF da Marinha Grande, para pagamento da quantia 
total de € 116.966,40 (€ 97.764,40 referentes a Sisa e € 19.202,00 referentes aos respectivos juros 
compensatórios).

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
A)  - Tendo em conta a redacção do n.º 1 do artigo 48º da LGT, aplicável ao facto tributário, para 

os impostos de obrigação única, como é o caso da sisa, o início do prazo de prescrição de oito anos 
ocorre com o próprio facto tributário.

B)  - Tendo em conta o n.º 3 do artigo 49º da LGT, as únicas causas de suspensão da prescrição 
são o pagamento em prestações legalmente autori zado, a reclamação, a impugnação e o recurso.

C)  - A prescrição do imposto constitui matéria sujeita ao princípio da legalidade, não existindo 
norma legal que preveja a suspensão do prazo de prescrição da sisa enquanto ocorre a condição que 
fundamenta legalmente a isenção da própria sisa.

D)  - A suspensão da caducidade do imposto prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 46º da LGT, 
aplicável no caso isenção da sisa com fundamento no destino da revenda, não tem regime correspon-
dente em matéria de prescrição, pelo que nos casos de isenção de imposto condicionada, o prazo de 
prescrição ocorre do próprio direito à liquidação do imposto.
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E)  - A douta sentença recorrida ao ter entendido que o prazo de prescri ção da sisa devida pela falta 
de revenda do imóvel se conta a partir da revoga ção da isenção, violou o n.º 1 do artigo 48º da LGT.

Termina pedindo que se julgue procedente o recurso e se revogue a sentença recorrida, declarando-
-se prescrita a dívida exequenda, ou caso assim não se entenda, seja ordenada a baixa do processo à 
primeira instância, para efeitos de fixação da matéria de facto e aplicação da lei, de acordo com o 
entendimento deste Tribunal.

1.3. A Fazenda Pública não apresentou contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, com a fundamentação seguinte:
«A sentença é absolutamente omissa quanto aos factos julgados provados, impedindo o exercício 

pelo STA da sua função de tribunal de revista, mediante aplicação àqueles do regime jurídico adequado 
(art.729º n.º 1 CPC / art. 2º alínea e) CPPT)). Esta nulidade é distinta da nulidade da sentença prevista 
no art.125º n.º l CPPT, dependente de arguição das partes; está sujeita ao regime do art. 729º n.º 3 CPC, 
sendo de conhecimento oficioso (acórdãos STA 18.02.2004 processo n.º 1670/03; 17.03.2004 processo 
n.º 1913/03; 20.04.2004 processo n.º 1827/03).

CONCLUSÃO: O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser declarada nula e ordenada a devolução do processo ao tribunal 

recorrido para prolação de nova sentença contendo a fundamentação de facto.»
1.5 Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Importa, desde já, apreciar a questão suscitada pelo MP, atinente à alegada omissão, por parte 

da sentença recorrida, da factualidade julgada provada.
Ora, atentando na decisão, constata -se que, na verdade, não contém qualquer probatório autono-

mamente formalizado, no qual se especifiquem os factos provados e não provados.
Porém, como é sabido, a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, 

em recursos em processos julgados inicialmente pelos tribunais tributários de 1ª instância, apenas co-
nhece de matéria de direito – alínea b) do art. 26º do ETAF (na redacção da Lei 107 -D/2003 de 31.12) 
tendo, portanto, meros poderes de revista, limitando -se à aplicação do direito aos factos materiais fi-
xados pelo tribunal recorrido (nº 1 do art. 729º do CPC), sendo que, por outro lado, o n.º 2 do art. 123º 
do CPPT, tal como o n.º 2 do art. 659º do CPC, estabelecem a obrigação de o tribunal discriminar a 
matéria provada da não provada.

E se a decisão recorrida não contiver os factos necessários a tal aplicação do direito, não estaremos, 
sequer, perante a nulidade de sentença prevista no n.º 1 do art. 125º do CPPT, nulidade dependente de 
arguição das partes e não cognoscível oficiosamente pelo tribunal de recurso, mas estaremos, antes, 
perante uma omissão absoluta de julgamento em matéria de facto, que pode ser conhecida oficiosamente, 
face ao disposto no n.º 3 do art. 729º do CPC, aplicável por força da alínea e) do art. 2º do CPPT (cfr. 
os acs. do STA, de 18/2/2004, rec. n.º 1670/03; de 17/3/2004, rec. n.º 1913/03; e de 20/4/2004, rec. 
n.º 1827/03, citados pelo MP).

É certo que na fundamentação da sentença, consta, além do mais, o seguinte: «Nesta senda, pese 
embora o facto tributário ser sempre a venda do imóvel, o certo é que o nascimento da obrigação 
tributária derivada deste facto só ocorre com a revogação da isenção. E sendo assim só a partir deste 
momento é que este facto tributário pode relevar para efeitos da constituição da obrigação.

Por todo o exposto, entende -se que o prazo de prescrição se iniciou aquando da revogação da 
isenção, isto é, a 15 de Março de 2003. Por outro lado, verifica -se que esta se interrompeu antes de 
completado o seu prazo em 5 de Junho de 2008  - data da instauração da execução.»

Ora, em face do teor deste segmento da sentença recorrida, poderia afigurar -se ser improcedente 
a referida nulidade invocada pelo MP, já que embora não estando formalmente autonomizada a especi-
ficação dos factos julgados provados e apesar da irregularidade da falta de discriminação dos mesmos, 
se colhe daquela fundamentação que a sentença teve como assente que a revogação da isenção ocorreu 
em 15/3/2003, que foi instaurada execução para cobrança da dívida exequenda em 5/6/2008 e que tal 
factualidade se mostra suficiente para a apreciação da questão do recurso.

Mas, não.
Com efeito, a questão colocada no recurso é, como decorre das respectivas Conclusões, a de saber 

se o prazo de prescrição (8 anos) se inicia a partir da data da prática do facto tributário (que a recorrente 
sustenta ser a data em que se procedeu à outorga da escritura de compra e venda, não tendo então sido 
liquidada a sisa em virtude de o referido prédio se destinar a revenda) ou se inicia, como concluiu a 
sentença, a partir da data em que ocorreu a revogação da isenção da sisa.

Ora, a factualidade atinente a tais datas, nomeadamente à data em que se efectivou a alegada 
transmissão, não se encontra fixada na sentença recorrida, apesar de ser imprescindível para a apre-
ciação de uma das soluções de direito plausíveis, sendo certo que o n.º 2 do art. 722º do CPC, apenas 
permite ao Supremo controlar ou sindicar o erro na apreciação da prova documental, mas não já julgar 
os factos documentados, em 1º grau de jurisdição (cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, vol. VI, Notas 
aos arts. 721º e 722º), e mesmo assim, só no caso de “ofensa de uma disposição expressa de lei que 
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exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de 
prova”, o que não é o caso.

Impõe -se, deste modo, a anulação da decisão e a baixa dos autos ao tribunal “a quo”, a fim de 
que este proceda ao necessário julgamento da matéria de facto, determinando os factos que julgar pro-
vados, em ordem à respectiva solução de direito que considerar aplicável, ficando, consequentemente, 
prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas no recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em anular a sentença recorrida e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância, 

para efeito do acima determinado.
Sem custas.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Ma-
dureira. 

 Acórdão de 12 de Janeiro de 2010.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. artº 150º do CPTA.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artº 150º do CPTA, pelo seu carácter excepcio-
nal, estrutura e requisitos, não pode entender -se como de índole generalizada mas, 
antes, limitada, de modo a que funcione como válvula de escape do sistema.

 II — Não cabe no mesmo dispositivo legal a pretensão jurídica alicerçada na questão 
de saber se os pedidos de reembolso de IRC efectuados pelos contribuintes são 
tempestivos, considerando que as retenções na fonte foram efectuadas em 1997, 
1998 e 1999, ou seja, já depois de decorrido o prazo de quatro anos previsto na 
Circular n.º 18/99 de 7/10, ao abrigo da Convenção para evitar a Dupla Tributação 
celebrada entre Portugal e a Alemanha, o termo “a quo” para a dedução de tais 
pedidos e a força vinculativa das circulares da Administração Fiscal, quer para 
os particulares, quer para os tribunais.

Processo n.º 685/10 -30.
Recorrente: Subdirector Geral dos Impostos.
Recorrido: Degussa AG e Rohm GMBH & CO KG
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – O Subdirector -Geral dos Impostos, não se conformando com o acórdão do TCA Sul que negou 
provimento ao recurso interposto da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que, por sua vez, julgou 
procedente a acção administrativa especial que DEGUSSA AG e RÖHM GmbH & CO.KG, melhor 
identificadas nos autos, haviam deduzido contra os despachos daquele Subdirector -Geral, datados de 
2/02/06 e que indeferiram os pedidos de reembolso de IRC referentes a dividendos e royalties dos 
anos de 1997, 1998 e 1999, dele vêm, nos termos do artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, interpor o presente recurso de revista, formulando as seguintes conclusões:

A) Quanto à questão da determinação do prazo aplicável a pedidos de reembolso de imposto 
português sobre dividendos e royalties, na parte excedente ao limite devido nos termos da Convenção 
para Evitar a Dupla Tributação celebrada entre a Alemanha e Portugal, antes da Lei n.º 32 -B/2002, que 
veio a introduzir um n.º 5 ao art. 90º do CIRC, e a partir de que facto se conta esse prazo, verificam -se 
os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos termos do art. 150º 
do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.
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C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de uma 
melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, tendo em conta não só a pertinência da 
questão jurídica centrada na determinação do prazo aplicável aos pedidos de reembolso efectuados ao 
abrigo de convenções para prevenir a dupla tributação, antes da entrada em vigor do n.º 5 do art. 90º do 
CIRC, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 32 -B/2002, que importa a um vasto leque de 
interessados, mas também, no facto de estar em causa a interpretação e aplicação da Circular n.º 18/99, 
que foi interpretada e aplicada de uma forma diferente pela Administração Tributária e pelo Tribunal 
“a quo”.

D) E, sendo certo que as circulares emanadas da AT interessam não só a esta, mas também aos 
contribuintes, por estas servirem de directrizes para regularem o cumprimento das suas obrigações 
fiscais, reveste -se de toda a importância determinar a forma como deve ser interpretada e aplicada a 
referida Circular, tendo em conta, pela mesma ordem de ideias, o princípio da colaboração e da boa -fé 
entre Administração e contribuintes.

E) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre ma-
téria sobre a qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação do quadro legal relativo 
a pedidos de reembolso de imposto português efectuados ao abrigo de Convenções Internacionais 
para Evitar a Dupla Tributação sendo certo, por outro lado, que a resposta a dar a essa questão, pode 
interessar a um leque alargado de interessados.

F) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação da lei aos factos, pelo que, não se deve manter.

G) De facto, está provado nos autos que as então A.A. e ora recorridas, nos próprios impressos 
Mod. 15 -RF1, juntos à p.i., indicam como data da colocação do rendimento à disposição as datas de 
28/04/97, 26/02/98, 24/04/98 e 01/07/99 e como datas do apuramento do respectivo quantitativo, no 
caso de royalties, as de 16/09/97, 24/09/98 e 27/09/99.

H) Pelo que, sendo essas as datas que fundamentam os pedidos e que as próprias recorridas ad-
mitem como tendo sido as datas da colocação do rendimento à sua disposição e, atendendo a que as 
retenções na fonte efectuadas pela Degussa -Hulls e Paraglas entraram nos cofres do Estado nos anos 
de 97, 98 e 99, (cfr. resulta das alíneas C) a I) do ponto 3 da matéria de facto dada como provada), o 
pedido de reembolso apresentado pelas então A.A. ultrapassou, claramente, o prazo de 4 anos constante 
da Circular 18/99.

I) O entendimento defendido pelo Acórdão recorrido, de que o prazo de 4 anos não se deve contar 
a partir da data da retenção na fonte, mas a partir da data das liquidações adicionais efectuadas pela 
AT, não pode proceder não só porque essa situação não é aquela a que se refere a alínea a) do n.º 5 da 
Circular 18/99, e daí que a mesma não possa abranger essa situação, mas também, porque o pedido 
de reembolso que foi efectuado pelas então A.A., não foi fundamentado nessa situação (da liquidação 
adicional de imposto ocorrida em 2002).

J) Na verdade, a Circular n.º 18/99 prevê duas situações quanto à limitação do imposto português 
ao abrigo de Convenções para evitar a Dupla Tributação: 1º) a limitação do imposto por reembolso que 
pressupõe que o imposto foi calculado e pago segundo as taxas de imposto decorrentes do direito interno 
português sem atenção pelas disposições da Convenção e, 2º) a limitação do imposto por redução na 
fonte quando a liquidação é efectuada pela entidade pagadora dos rendimentos.

K) Ora, se o que estava em causa era uma liquidação adicional de imposto relativamente às re-
tenções efectuadas pelas Degussa —Hulls e Paraglás, então, já não tinha que ser feito um pedido de 
reembolso nos termos em que o foi, a denominada limitação do imposto português por reembolso, mas, 
ao invés, deveria ter -se reagido contra esse acto tributário de liquidação.

L) É evidente que o Tribunal a “quo” não podia simplesmente ignorar a forma e o fundamento 
do pedido de reembolso feito pelas então A.A.

M) A não ser assim, mas de acordo com a interpretação que o Acórdão recorrido defende, o prazo 
de 4 anos não seria uniformemente aplicado, dado que não só se contaria a partir da data da colocação 
do rendimento à disposição do beneficiário e correspondente retenção do imposto devido, mas também, 
a partir da data em que são efectivamente feitas eventuais liquidações adicionais que podem ocorrer 
até 4 anos após o termo do ano em que ocorreu o facto tributário.

N) Ora, há que convir que se a AT quisesse ver abrangida, na mencionada Circular, esta segunda 
situação, com certeza que, quanto à mesma, teria previsto um prazo diferente e necessariamente mais 
curto que 4 anos.

O) Por outro lado, também é certo que essa mesma situação não necessitava de estar prevista na 
Circular nº18/99, uma vez que, a ser o fundamento do pedido a liquidação adicional de imposto, atente-
-se no facto de que a taxa aplicada no momento em que o substituto coloca os rendimentos à disposição 
do substituído foi a taxa reduzida prevista na Convenção celebrada entre Portugal e a Alemanha para 
evitar a Dupla Tributação e não a taxa de imposto decorrente do direito interno português, então, o 
Código do Procedimento e Processo Tributário garante a substituto e a substituído, formas próprias de 
reacção contra o imposto a mais retido.
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P) O que é certo é que, existindo já essa situação posterior, em que foi a AT que não aceitou a 
taxa reduzida prevista na Convenção e aplicada pelo substituto na data da colocação do rendimento 
à disposição das ora recorridas, esgotado o prazo previsto para a efectivação do pedido de reembolso 
nos moldes previstos na Circular n.º 18/99, teria que ser posta em causa e haveria que reagir contra as 
liquidações adicionais efectuadas, não estando o substituído impedido de o fazer nos termos do n.º 4 
do art. 132º do CPPT.

O) E, mesmo o prazo constante do n.º 5 do art. 90º do CIRC, na redacção introduzida pela 
Lei 32 -B/2002, de dois anos, contados da verificação do facto gerador do imposto, era inaplicável ao 
caso concreto.

R) Embora a lei não previsse um prazo para a efectivação do pedido de reembolso, particulares e 
AT já admitiam como prazo aplicável à situação o de 4 anos constante da Circular 18/99, pelo que, se 
o pedido de reembolso é apresentado pelas então A.A. em 10/9/04 relativamente a rendimentos pagos 
em 97/98/99, à data da entrada em vigor do n.º 5 do art. 90º do CIRC, já não havia, à luz desse prazo 
de 4 anos, prazo a decorrer relativamente aos rendimentos de 97 e 98 estando, pois, estas situações já 
consolidadas na ordem jurídica e, relativamente aos rendimentos pagos em 99, o mesmo sempre se 
esgotaria em 2003, atendendo a que de acordo com o prazo de 4 anos sempre faltaria menos tempo 
para este se completar.

S) Pelo que, devia o Acórdão recorrido ter considerado que o pedido de reembolso apresentado 
pelas então A.A. era extemporâneo à luz do prazo de 4 anos previsto na Circular n.º 18/99, tendo em 
conta que esse prazo deve ser contado a partir das datas indicadas pelas próprias AA e ora recorridas 
como as da colocação do rendimento à sua disposição.

T) Assim, não pode o Acórdão recorrido manter -se, devendo ser substituído por outro que deter-
mine a improcedência do pedido de reembolso por extemporaneidade do mesmo.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser:
admitido o presente recurso de revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento 

ao mesmo, revogando -se o Acórdão recorrido, com todas as legais consequências.
A recorrida contra -alegou (fls. 562 a 578), concluindo da seguinte forma:
A) O objecto do presente recurso, tal como delimitado nas alegações do ora Recorrente, consiste 

na análise do regime legal, nomeadamente quanto ao prazo, aplicável aos pedidos de reembolso efec-
tuados ao abrigo dos ADT, antes da entrada em vigor da redacção do n.º 5 do artigo 90.º do CIRC, 
introduzida com a Lei n.º 32 -B/2002;

B) O art.º 150.º do CPTA permite o recurso de revista excepcional sempre que a decisão do Tri-
bunal a quo tenha violado a lei substantiva ou processual e quando esteja em causa a apreciação de 
uma questão de suprema importância social ou jurídica, cuja admissão permita uma melhor aplicação 
do direito;

C) O recurso de revista reveste, assim, a natureza de um recurso extraordinário e de excepcional 
aplicação, uma vez que a sua aplicação depende de rigorosos e apertados critérios objectivos, ex-
pressamente delimitados pelo legislador, de forma a impedir a massificação da sua utilização com o 
consequente desvirtuamento da sua natureza excepcional;

D) As ora Recorridas consideram que não estão verificados os requisitos previstos nos números 
1 e 2 do artigo 150.º do CPTA no caso em apreço, uma vez que das alegações do ora Recorrente não 
resulta qualquer questão jurídica de interesse superior que revista elevada importância social ou jurídica;

E) Acresce que, a questão que fundamenta o presente recurso por parte do ora Recorrente — de-
terminação do prazo aplicável aos pedidos de reembolso efectuados ao abrigo dos ADT, antes da 
entrada em vigor no número 5 do artigo 90.º do CIRC — já foi objecto de análise quer na decisão de 
1.ª instância, quer em sede do acórdão recorrido, de forma manifestamente pormenorizada e desen-
volvida, encontrando -se assim a questão material controvertida definitivamente resolvida e decidida 
na ordem jurídica;

F) O ora Recorrente limita -se a requerer a este Venerando Tribunal uma terceira apreciação de uma 
questão jurídica já sancionada e decidida amplamente pelas duas instâncias inferiores, o que implica 
uma clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição;

G) A questão objecto do presente recurso não reveste igualmente importância social que permita 
a sua utilização em inúmeros casos futuros, uma vez que a matéria relativa aos pedidos de reembolso 
efectuados ao abrigo de ADT’s encontra -se na presente data devidamente legislada e regulamentada, a 
que acresce o facto de a Circular cuja apreciação a Recorrente ora requer se encontrar expressamente 
revogada desde 2003, o que se invoca para efeitos de não preenchimento dos requisitos previstos no 
número 1 do artigo 150.º do CPTA;

H) Por outro lado, cumpre ainda salientar que a relevância das disposições contidas em orienta-
ções administrativas produzidas pela Administração Tributária já se encontra amplamente tratada pela 
jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, sendo unanimemente reconhecido que as mesmas 
padecem de qualquer eficácia externa, não sendo vinculativas para os contribuintes nem para os Tri-
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bunais (Acórdão do STA, de 15.12.1993, recurso n.º 13866; Acórdão do STA no Processo n.º 0271/07, 
de 06 -06 -2007);

I) Acresce que, através do presente recurso e das questões ora suscitadas pelo Recorrente não se 
obterá uma melhor aplicação do direito, não só pelos motivos acima expostos, mas também porque as 
normas jurídicas aplicáveis à situação em apreço foram correctamente aplicadas pelas duas instâncias 
inferiores, não invocando a ora Recorrente qualquer regra legal aplicável cuja análise tenha sido gros-
seiramente omitida ou violada no acórdão ora Recorrido;

J) Com efeito, o ora Recorrente não invoca nas suas alegações qualquer disposição legal de natureza 
substantiva ou processual que tenha sido violada pelo Tribunal recorrido, o que se invoca para efeitos 
de falta de verificação do requisito material previsto no número 2 do artigo 150.º do CPTA;

K) A Recorrente limita -se a fundamentar o seu recurso com base na alegada violação dos requisitos 
previstos numa Circular da Administração Tributária, a qual não integra o conceito de “lei substantiva 
ou processual” previsto no artigo 150.º do CPPT, sob pena de violação do princípio da tipicidade dos 
actos legislativos previsto no artigo 112.º da CRP;

L) Admitir -se o presente recurso solicitando a apreciação deste Venerando Tribunal sobre a validade 
da interpretação efectuada pelo Tribunal recorrido de uma orientação administrativa produzida pela 
Administração Tributária, excede claramente o âmbito de aplicação material do recurso de revista, tal 
como previsto no artigo 150.º do CPTA, bem como os poderes cognitivos deste Venerando Tribunal, 
o que se invoca para os devidos efeitos legais;

M) Por último, ainda que se entenda que o presente recurso é legalmente admissível, o que se 
invoca sem conceder face a tudo o acima exposto, deverá a posição ora defendida pela Recorrente no 
sentido da intempestividade dos pedidos de reembolso em apreço ser considerada improcedente, por 
integral cumprimento por parte das ora Recorridas das regras e limites temporais previstos nas normas 
do CIRC e do ADT, bem como da Circular n.º 18/99, nos termos acima melhor expostos.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido da inadmissibilidade do recurso de 
revista no contencioso tributário, não se pronunciando “sobre o mérito do recurso porque a relação 
jurídico -material controvertida não revela qualquer ameaça a direitos fundamentais dos cidadãos, lesão 
de interesses públicos especialmente relevantes ou de algum dos valores ou bens referidos no art. 9º 
n.º 2 CPTA (art. 146º n.º 1 CPTA 2º segmento)”.

Notificado do parecer do MP, veio, apenas, o recorrente Subdirector -Geral dos Impostos pronunciar-
-se no sentido de que o recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º é admissível no âmbito 
do contencioso tributário, isto, face até, ao princípio pro actione e que o recurso foi interposto num 
processo regulado não pelo CPPT, mas sim pelo CPTA, uma vez que, tendo sido tramitado como uma 
acção administrativa especial, está em causa um meio processual de contencioso administrativo, pelo 
que o regime do CPTA não é aqui aplicável subsidiariamente, mas de forma directa e imediata, face 
ao que dispõe o artigo 97º, n.º 2 do CPPT. E, dado que o legislador não distingue consoante a natureza 
da matéria que está em causa no âmbito da acção administrativa especial, ou seja, este recurso pode 
caber de todas as decisões de acções administrativas especiais proferidas em 2ª instância pelo Tribunal 
Central Administrativo, é possível a aplicação da norma do artigo 150.º do CPTA.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O Tribunal Central Administrativo fixou a seguinte factualidade:
A) As AA. são sociedades residentes para efeitos fiscais na Alemanha, não dispondo de estabe-

lecimento estável em Portugal.
B) A Autora Degussa AG detinha, nos exercícios de 1997 e 1998, uma participação de 99, 9% no 

capital da sociedade Portuguesa Degussa Hulls, Lda. (Degussa Portugal).
C) Nos anos de 1997 e 1996 a Degussa Portugal pagou à Autora Degussa AG dividendos no 

montante de EUR 448.783,43 (EUR 99.729165, referentes a 1997 e EUR 349.053,78 referentes a 
1998).

D) Sobre os referidos montantes a Degussa Portugal efectuou retenção na fonte de IRC à taxa 
de 10% ao abrigo da directiva 90/435/CEE, no montante de EUR 9.972,97, relativamente a 1997 e 
EUR 34.905,38 no ano de 1998.

E) Nos anos de 1997, 1998 e 1999, a Degussa Portugal pagou royalties à Autora Degussa AG 
no montante total de EUR 431.460,62 (EUR 131.682,64 em 1997; EUR 154.696,73 em 1998 e 
EUR 145.081,25 do ano de 1999).

F) Sobre os royalties pagos, a Degussa Portugal efectuou retenção na fonte à taxa de 10% ao 
abrigo do ADT celebrado entre Portugal e a Alemanha, nos montantes de: EUR 13.168,26 em 1997; 
EUR 15.469,67 em 1998; e EUR 14.508,12 relativamente a 1999.

G) A Autora Röhm detinha, nos exercícios de 1998 e 1999, uma participação de 70% no capital 
social da sociedade Portuguesa Paraglas — Sociedade de Acrílicos, Lda. (Paraglas)

H) Nos anos de 1998 e 1999, a Paraglas pagou dividendos à Autora Röhm nos montantes de 
EUR 600.552,67 (1998), e EUR 481.838,77 em 1999.
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I) Sobre os dividendos pagos, a Paraglas efectuou retenção na fonte de IRC à taxa de 10% 
ao abrigo da Directiva 90/435/CEE, nos montantes de EUR 60.055,27 (1998), e EUR 48.183,88 
(1999).

J) Na sequência de acção de fiscalização efectuada em 2002, a Administração procedeu a cor-
recções nos montantes de imposto retidos na fonte em Portugal pelas sociedades Degussa Portugal e 
Paraglas, por entender que não se mostravam preenchidos os requisitos formais para a aplicação das 
taxas reduzidas.

K) Na sequência das referidas correcções, a administração tributária procedeu à liquidação adi-
cional de IRC nos exercícios de 1997, 1998 e 1999 pela diferença entre as taxas internas de tributação 
de dividendos e royalties, e as taxas reduzidas aplicadas pela Degussa Portugal e pela Paraglas.

L) No que diz respeito à Degussa Portugal, foram emitidas as seguintes notas de liquidação 
adicional:

i. 1997 — Liquidação n.º 6420000733, no valor de EUR 32.499,34;
ii. 1998 — Liquidação n.º 64200003066, no valor de EUR 86.831,17;
iii. 1999 — Liquidação n.º 64200003067, no valor de EUR 8.756,54.
M) No que diz respeito à Paraglas, foram emitidas a seguintes notas de liquidação adicional:
i. 1998 — Liquidação n.º 6420000706, no valor de EUR 128, 689, 86;
ii. 1999 — Liquidação no valor de EUR 103.251,16.
N) Todas as liquidações foram emitidas no ano de 2002.
O) Todas as quantias liquidadas pela administração tributária foram pagas a 5/12/2002.
P) A Degussa Portugal e a Paraglas repercutiram sobre as AA. o imposto liquidado adicionalmente, 

mediante a emissão das seguintes notas de débito:
a. Degussa Portugal: nota de débito n.º 85, de 17 de Março de 2004, no valor de EUR 88.890,55, 

emitida à Degussa AG;
b. Paraglas: nota de débito n.º 131 de 17 de Março de 2004, no valor de EUR 16 2358,72, emitida 

a Röhm Gmbh & CO.KG.
Q) Em 10/09/2004 e 21/10/2004 as AA. apresentaram pedidos de reembolso do imposto português 

sobre os dividendos e royalties na parte excedente ao limite devido nos termos da Convenção para 
evitar a Dupla Tributação (CDT) celebrada entre Portugal e a Alemanha.

R) Em 02/02/2006, por despacho do subdirector geral da Direcção de Serviços das Relações Inter-
nacionais foi indeferido o pedido de reembolso referente a dividendos do ano de 1998 e 1999 peticio-
nados pela Röhm GmbH, com fundamento na intempestividade do pedido de reembolso, considerando 
que as retenções na fonte foram efectuadas em 1997, 1998 e 1999, e por conseguinte encontra—se 
ultrapassado o prazo de quatro anos previsto na circular 18/99.

S) Em 02/02/2006, por despacho do subdirector geral da Direcção de Serviços das Relações Inter-
nacionais foi indeferido o pedido de reembolso referente a dividendos e royalties do ano de 1997, 1998 
e 1999 peticionados pela A. Degussa, com fundamento na intempestividade do pedido de reembolso, 
considerando que as retenções na fonte foram efectuadas em 1997, 1998 e 1999, e por conseguinte 
encontra— se ultrapassado o prazo de quatro anos previsto na circular 18/99.

T) As A não foram notificadas antes da decisão de indeferimento para exercerem o direito de 
audição prévia.

3 – Antes de mais, importa referir que, no caso dos autos, tratando -se de uma acção adminis-
trativa especial esta é regulada directamente pelo CPTA, aplicando -se, assim e directamente, o seu 
artº 150º.

Deste modo e ao contrário do que entende o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer, não 
há qualquer dúvida quanto à admissibilidade do presente recurso.

Pelo que falece, assim, a questão prévia suscitada pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto.
Posto isto, estabelece o artº 150º, n.º 1 do CPTA que “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.

Por outro lado, tem vindo este Supremo Tribunal Administrativo a acentuar, repetidamente, que 
“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 enten-
dido 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” 
(vide Acórdão desta Secção do STA de 24/5/05, in rec. n.º 579/05).

“Na mesma orientação, refere Mário Aroso, que “não se pretende generalizar o recurso de revista, 
com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos litígios”, 



29

cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via funcione como uma vál-
vula de segurança do sistema”.

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

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

E, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida 
pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discuti-
das, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, 
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” (Acórdão 
desta Secção do STA de 20/5/09, in rec. n.º 295/09).

Vejamos se no caso em apreço se verificam os apontados requisitos.
Em face do decidido no aresto recorrido e do que consta das conclusões da motivação do presente 

recurso, resulta que a questão a dirimir, no caso em apreço, consiste em saber se os pedidos de reem-
bolso de IRC efectuados pelas recorrentes são tempestivos, considerando que as retenções na fonte 
foram efectuadas em 1997, 1998 e 1999, ou seja, já depois de decorrido o prazo de quatro anos previsto 
na Circular n.º 18/99 de 7/10, ao abrigo da Convenção para evitar a Dupla Tributação celebrada entre 
Portugal e a Alemanha, sendo, também, patente a divergência entre as partes quanto ao termo “a quo” 
para a dedução de tais pedidos.

Ora, tal questão encontra solução no disposto no n.º 5, hoje n.º 7, do artº 90º do CIRC, na redac-
ção que lhe foi dada pela Lei n.º 32 -B/00 de 30/12, que fixa em dois anos o prazo para o reembolso do 
imposto a contar do termo do ano em que se verificou o facto gerador do imposto.

Por outro lado e visto que a razão da decisão da Administração Tributária residiu no entendimento 
de que o teor da mencionada circular permitia essa conclusão, importa, antes de mais, frisar, conforme 
tem sido entendimento da doutrina e da jurisprudência, 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 68º -A, n.º 1 da LGT, às orientações genéricas constante 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 (neste sentido, vide CASALTA NA-
BAIS In “Direito Fiscal”, 5.ª edição, pág. 201 e Acórdão desta Secção do STA de 20/10/10, in rec. 
n.º 1.023/09).

Assim sendo, já por aqui se vê que se trata, na hipótese vertente, de questões que não “ultrapassa 
os limites da situação singular” e “é igualmente dispicienda de qualquer relevo ou importância jurídica, 
desde logo, pela parca possibilidade de se repetir, nos seus traços teóricos, num número indeterminado 
de casos futuros, isto é, não se verifica a capacidade de expansão da controvérsia que legitima o recurso 
de revista “como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua aplicação prática”” (Acórdão 
desta Secção do STA de 4/10/06, in rec. n.º 854/06).

A isto acresce que as questões postas dependem, também e primacialmente, da formulação de 
juízos de facto, insusceptíveis de repetição no futuro.

Tudo isto, sem esquecer que a referida Circular n.º 18/99 foi já revogada.
Como se refere no acórdão desta Secção do STA de 30 de Maio de 2007, in rec. n.º 0357/07:
“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução 

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

Assim sendo e face ao exposto, não se vê que, no caso concreto, se concretizem tais requisitos.
4 – Nestes termos e uma vez que não se verificam os requisitos expressos no n.º 1 do artº 150º do 

CPTA, acorda -se em não admitir o recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão de Pinho — António 
Calhau. 
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 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Litispendência. Prescrição. Reclamação. Impugnação judicial. Suspensão da instância.

Sumário:

 I — A excepção de litispendência, como a de caso julgado, tem por fim evitar que o 
tribunal seja colocado na alternativa de contradizer ou reproduzir uma decisão 
anterior (artigo 497.º do CPC), o que sempre pressupõe a repetição de uma causa, 
com tradução no facto de entre as mesmas partes haver uma nova acção, com o 
mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

 II — Não se verificam os requisitos da excepção de litispendência no caso da questão 
da prescrição das mesmas obrigações tributárias constituir o objecto duma recla-
mação de decisão de órgão de execução fiscal e ser suscitada em alegações para 
o TCA, produzidas em sede de recurso jurisdicional interposto de decisão judicial 
que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida contra as liquidações 
de IRC relativas a essas obrigações tributárias.

 III — A suspensão da instância até que o TCA profira decisão a respeito dessa prescrição 
não se compatibiliza com a natureza urgente e efeito suspensivo da reclamação 
(artigo 278.º do CPPT).

Processo n.º 703/10 -30.
Recorrente: Sociedade de Empreendimentos do Sul Seis, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 -“Sociedade de Empreendimentos Sul Seis, Lda.”, com os sinais dos autos, vem recorrer da 
decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que, julgando procedente a excepção dilatória de 
litispendência, absolveu a Fazenda Pública da instância na reclamação que fora deduzida do despacho 
do Chefe do Serviço de Finanças de Albufeira que dera por não verificada a prescrição das dívidas de 
IRC dos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997, formulando as seguintes conclusões:

1. A invocação da prescrição no Recurso que se encontra pendente no Tribunal Central Adminis-
trativo e na reclamação objecto do presente Recurso não é susceptível de conduzir à litispendência;

2. Na verdade, a existência de um recurso onde a questão da prescrição foi levantada não impede 
que a mesma seja suscitada num outro processo, uma vez que não se verifica a identidade do pedido 
e da causa de pedir a que se referem os números 3 e 4 do artigo 498º do Código do Processo Civil;

3. A causa de pedir no processo que se encontra em recurso no Tribunal Central Administrativo Sul 
é a ilegalidade das liquidações adicionais, cuja anulação se pede ao abrigo do disposto no artigo 99º 
e seguintes do Código de Procedimento e do Processo Tributário, enquanto que a causa de pedir no 
processo objecto do presente recurso é a prescrição das próprias dívidas de imposto, ao abrigo do 
estatuído nos artigos 48º e 49º da Lei Geral Tributária;

4. Enquanto que o recurso interposto da improcedência da impugnação judicial visa a anulação das 
liquidações de imposto com fundamento em ilegalidade, a reclamação objecto do presente Recurso 
visa a extinção das execuções, em função da verificação da prescrição como forma de extinção das 
dívidas de imposto, em conformidade com as disposições legais anteriormente referidas;

5. O facto de não ter sido invocada a prescrição na impugnação judicial pode levar a que o Tri-
bunal Central Administrativo venha a entender que, ao abrigo do disposto no artigo 684º do Código 
de Processo Civil, o recurso extravasa o âmbito da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Loulé;

6. Se o Tribunal Central Administrativo vier a entender que o recurso extravasa efectivamente 
o âmbito da sentença, pelo facto de não ter sido invocada anteriormente a prescrição, não conhece a 
excepção suscitada e a recorrente, em função da litispendência sustentada pelo Tribunal a quo, fica 
irremediavelmente impedida de invocar tal excepção num processo e no outro;

7. Acresce que a argumentação apresentada pela recorrente na reclamação apresentada não assenta 
unicamente na questão da prescrição, uma vez que também aí é levantado o problema da inconstitucio-
nalidade, face aos artigos 20º e 204º da Constituição da República Portuguesa, do n.º 2 do artigo 49º 
da Lei Geral Tributária, norma utilizada pela Administração Fiscal para sustentar a inexistência da 
referida prescrição;
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8. A questão da inconstitucionalidade não pode ficar prejudicada, sob pena de violação dos artigos da 
Constituição anteriormente referidos, pela eventual existência de litispendência, tendo em conta que 
esta é meramente parcial pelo facto de ter sido invocado um outro vício, que é a inconstitucionalidade;

9. A eventual existência de litispendência, a par da invocação da inconstitucionalidade, não 
pode conduzir à absolvição da instância, determinando, ao abrigo do disposto na alínea e) do no 1 do 
artigo 276º e do n.º 1do artigo 279º, ambos do Código do Processo Civil, a suspensão da instância até 
que o Tribunal Central Administrativo tome uma decisão;

10. A recorrente não pode ficar a aguardar que o Tribunal Central Administrativo conheça ou não 
da prescrição, sob pena de ser confrontada com a excepção do caso julgado que entretanto se forma ao 
abrigo do artigo 497º do Código do Processo Civil, aquando da apresentação de uma nova reclamação, 
ao abrigo do artigo 276º do Código de Procedimento e de Processo Tributário;

11. A absolvição da instância retira à recorrente não só a possibilidade de discutir a questão da 
prescrição como também a questão da inconstitucionalidade, por violação do disposto no artigo 20º da 
Constituição da República Portuguesa;

12. É que, tendo presente o estatuído no n.º 1 do artigo 70º da Lei de Organização e Funcionamento 
do Tribunal Constitucional, a inconstitucionalidade apenas pode ser discutida se houver uma decisão 
de um outro Tribunal já transitada em julgado que aplique a norma cuja inconstitucionalidade foi sido 
suscitada durante o processo.

2 - A Fazenda Pública contra -alegou, concluindo nos seguintes termos:
a) A excepção de litispendência pressupõe a repetição duma causa, a qual existe quando são idênti-

cos, nas duas acções, os sujeitos, o pedido e a causa de pedir, para evitar que o Tribunal seja colocado na 
situação de contradizer ou de reproduzir uma decisão anterior, nos termos das disposições legais supra 
referidas (Vide Ac. do STJ de 1997/07/03, proc. 359/96, 2.ª Secção e de 1999/04/29, proc. 2.ª Secção);

b) A identidade de causa de pedir verifica -se quando a pretensão deduzida nas duas acções procede 
do mesmo facto jurídico concreto que emerge o direito do Autor (nestes autos impugnante/reclamante), 
nos termos do n. 4 do art.º 498.º do CPC e a identidade dos pedidos ocorre quando numa e noutra causa 
se pretende obter o mesmo efeito jurídico, conforme prevê o n.3 do art.º 498. do CPC;

c) E, para que ocorra identidade do pedido entre duas acções não é necessária uma rigorosa identidade 
formal entre um e outro, basta que sejam coincidentes o objectivo fundamental de que dependa o êxito de 
cada uma delas (Vide Calvão da Silva, in “Estudos de Direito Civil e Processual Civil’ 1996, pág. 234);

d) Em ambas as acções, os pedidos são idênticos, porque em ambos se peticiona a declaração de 
prescrição da dívida tributária, independentemente da prescrição em sede de impugnação só ter sido 
alegada na fase de recurso e a causa de pedir reporta -se aos factos materiais e concretos que integram 
o facto jurídico que serve de fundamento ao pedido, que nestas 2 acções também é idêntica (Vide Ac. 
do TCA do Sul, 2010/04/27, proc. 03954/10);

e) Contrariamente às conclusões 2. e 3. do recurso, os vícios alegados em ambas as acções con-
duzem ao mesmo efeito jurídico que é a inexigibilidade da dívida e a sua impossibilidade de cobrança 
coerciva, por efeito duma “eventual” declaração de prescrição das dívidas exequendas pelo Tribunal 
Central Administrativo do Sul, ou seja, a Administração Tributária estaria impossibilitada de cobrar as 
dívidas e teria que necessariamente declarar a extinção dos processos executivos, com a consequente 
anulação do imposto (IRC) aqui em causa;

f) O argumento da conclusão 6. do recurso também não procede porque o Mm.º Juiz “a quo” não 
tem que efectuar o julgamento de todos os factos alegados, antes lhe cumprindo seleccionar, de entre 
aqueles e de entre os que lhe seja lícito conhecer oficiosamente, os que interessam à decisão da causa, 
à luz das diversas soluções de direito plausíveis (Cfr. art.º 511.º n.1 do CPC);

g) Assim sendo, ambas as acções são idênticas quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir, 
verificando -se a excepção de litispendência, como bem entendeu o Mm.º Juiz “a quo” na douta sentença 
recorrida, sendo de manter a mesma por correcta interpretação e aplicação das normas legais dos art.
ºs 497.º e 498.ºdo CPC.

3 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“A questão objecto do presente recurso consiste em saber se se verifica a excepção de litispendência 

por se encontrar pendente no Tribunal Central Administrativo Sul um recurso no qual foi invocada a 
prescrição das dívidas tributárias decorrentes das liquidações adicionais de IRC dos exercícios de 1994 
a 1997, dívidas essas cuja prescrição foi também invocada nos presentes autos de recurso de decisão 
do órgão de execução fiscal, sendo aliás esse o único fundamento neles alegado.

Alega a recorrente que não se verifica a excepção de litispendência porquanto a existência de um 
recurso onde a questão da prescrição foi levantada não impede que a mesma seja suscitada num outro 
processo.

E que a causa de pedir num processo e no outro não são coincidentes, uma vez que no processo que 
se encontra em recurso no Tribunal Central Administrativo Sul o que está em causa é a ilegalidade das 
liquidações adicionais, cuja anulação se pede, enquanto que no processo objecto do presente recurso, 
a causa de pedir diz respeito às próprias dívidas de imposto.
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Mais alega que a argumentação apresentada por si apresentada na reclamação não assentava 
unicamente na questão da prescrição, uma vez que também aí era levantado o problema da incons-
titucionalidade de uma norma utilizada pela Administração Fiscal para sustentar a inexistência da 
anteriormente referida prescrição;

E que, em todo o caso, a eventual existência de litispendência a par da invocação da inconstitu-
cionalidade não pode conduzir à absolvição da instância mas sim à suspensão da instância.

Afigura -se -nos que o recurso merece parcial provimento, nomeadamente quanto ao pedido de 
suspensão da instância.

Vejamos: a excepção de caso julgado, como a de litispendência, têm por fim evitar que o tribunal 
seja colocado na alternativa de contradizer ou de reproduzir uma decisão anterior, pressupondo, pois, 
a repetição de uma causa (artigo 497.º números 1 e 2 do Código de Processo Civil).

Decorre do artº 498.º, n 1 do Código de Processo Civil que a causa se repete quando, entre as 
mesmas partes, há nova acção com o mesmo objecto, isto é, com o mesmo pedido fundado na mesma 
causa de pedir) — ver neste sentido José Lebre de Freitas, João Redinha, Rui Pinto, Código de Processo 
Civil anotado, vol 2, pág. 318

Como esclarecem aqueles autores (ob. cit. Pag. 319), basta, pois, a identidade dos sujeitos (n.º2) e 
a identidade do pedido, independentemente de quem é autor e réu e de quem afirma a situação jurídica 
ou a situação de facto e requer a consequente, providência judicial.

Verifica -se identidade de pedido quando numa e noutra causa se pretende obter o mesmo efeito 
jurídico e identidade de causa de pedir quando a pretensão deduzida nas duas acções procede do mesmo 
facto jurídico (artigo 498.º CPC).

No caso subjudice é manifesto que se verifica a identidade de sujeitos, pois as partes são as mesmas.
Por outro lado ocorre também identidade de causa de pedir, já que, tanto nos presentes autos 

de reclamação como no recurso interposto no Tribunal Central Administrativo Sul se alega o mesmo 
fundamento — a prescrição da obrigação tributária (embora neste último a par de outros). E os pedidos 
são substancialmente idênticos, já que, quer nos presentes autos, quer no recurso interposto se pede a 
declaração de prescrição da obrigação tributária.

Sucede porém que, ao contrário do que sucede no processo de execução fiscal (art1752 do Código 
de Procedimento e Processo Tributário), a prescrição não constitui questão de conhecimento oficioso 
no âmbito do processo de impugnação.

Há, no entanto que considerar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem 
vindo a admitir que no processo de impugnação de dívida tributária ou aduaneira a prescrição, pese em-
bora não seja de conhecimento pode vir a ser conhecida se se verificar inutilidade superveniente da lide.

A fundamentação de tal jurisprudência assenta no entendimento de que «decorrido o prazo de 
prescrição, em casos deste tipo, o impugnante deixa de ter qualquer interesse na anulação ou declaração 
de nulidade ou inexistência do acto impugnado, pois, mesmo sem esta anulação ou declaração, não 
poderá ser obrigado a pagar coercivamente a quantia que é objecto do acto impugnado».

Daí que se entenda que, perante a possibilidade da prescrição vir a ser declarada no âmbito do 
recurso interposto, poderá a solução a adoptar no presente processo depender do que ali vier a ser 
decidido.

Assim, e até por uma questão de economia processual, justifica -se a suspensão da instância no 
presente processo, ao abrigo da parte final do n.º 1 do art. 279.º do Código de Processo Civil.

Para além de se garantir, em sintonia com o princípio do direito à tutela judicial efectiva, reconhe-
cido no art. 20.º, n.º 1, da CRP, que nenhum dos pedidos deixa de ser apreciado por razões derivadas 
da litispendência — ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10.11.2010, 
recurso 575/10, in www.dgsi.pt em que se tratou caso com alguma similitude ao dos presentes autos.

Nestes termos somos de parecer que o recurso merece parcial provimento, ordenando -se a sus-
pensão da instância até que se verifique se o Tribunal Central Administrativo tomou conhecimento no 
recurso da suscitada questão da prescrição da obrigação tributária.”

Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
4 - A decisão recorrida considerou assentes as seguintes ocorrências processuais:
A) — Com base na certidão de dívida n.º 48950, foi instaurado, em 10/05/2000, o presente pro-

cesso de execução fiscal contra a ora Reclamante para cobrança coerciva de dívidas de IRC do ano de 
1994, cfr. fls. 2.

B) — Com base na certidão de dívida n.º 63814, foi instaurado, em 02/06/2000, o processo de 
execução fiscal n.º 1007001054309, contra a ora Reclamante para cobrança coerciva de dívidas de IRC 
do ano de 1995, cfr. fls. 2 do mesmo processo, em apenso.

C) — Com base na certidão de dívida n.º 63816, foi instaurado, em 02/06/2000, o processo de 
execução fiscal n.º 100700105432.5, contra a ora Reclamante para cobrança coerciva de dívidas de 
IRC do ano de 1996, cfr. fls. 2 do mesmo processo, em apenso.
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D) — Com base na certidão de dívida n.º 63818, foi instaurado, em 02/06/2000, o processo de 
execução fiscal n.º 1007001054341, contra a ora Reclamante para cobrança coerciva de dívidas de IRC 
do ano de 1997, cfr. fls. 2 do mesmo processo, em apenso.

E) — Por termo de 22/10/2003, foram apensados aos presentes autos os processos de execução 
fiscal a que se referem as antecedentes alíneas, cfr. fls. 26.

F) — Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Albufeira, de 11/05/2010, foi indeferido 
o pedido de declaração da prescrição das dívidas exequendas referentes aos exercícios de 1994, 1995, 
1996 e 1997, cfr. fls. 621 a 628.

G) — A Executada ora Reclamante, inconformada, reclamou para este Tribunal pedindo se deter-
mine “a prescrição das dívidas tributárias referentes aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997”, com 
os fundamentos que constam das conclusões acima transcritas, cfr. fls. 667 a 700.

H) — A ora reclamante, em 19/04/2005, apresentou impugnação judicial das liquidações adicionais 
de IRC referentes aos anos de 1994, 1995, 1996 e 1997, que foi registada sob o n.º 201/05.5BELLE, 
consultável no SITAF.

1) — Por sentença de 25/06/2009, foi julgada improcedente a impugnação a que se refere a 
alínea anterior.

J) — Inconformada a ora Reclamante interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo 
Sul, que foi admitido.

K) — Nas alegações do recurso a que se refere a alínea anterior a ora reclamante suscitou a 
questão da prescrição, conforme resulta das conclusões LXIII a LXXI, consultáveis no SITAF e que 
se transcrevem:

«LXIII. Acresce, finalmente, que as dívidas decorrentes das liquidações adicionais efectuadas 
pela Administração Fiscal se encontram prescritas.

LXIV. A prescrição, como resulta da lei é de conhecimento oficioso, sendo certo que a douta 
sentença não efectuou qualquer juízo a esse propósito.

LXV De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 48º da Lei Geral Tributária 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 ver (ficou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a 
partir da data em que o facto tributário ocorreu.

LXVI. O artigo 340 do Código de Processo Tributário, por seu lado, dispunha, nos números 1 e 
2, que a obrigação tributária prescreve no prazo de dez anos, contando -se o prazo de prescrição desde 
o início do ano seguinte aquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial.

LXVII. Independentemente da aplicação do Código de Processo Tributário ou do regime da Lei 
Geral Tributária, o prazo de prescrição começa a correr sempre em função da verificação do facto 
tributário.

LXVIII. Os factos tributários dizem respeito aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997 e as recla-
mações graciosas e a impugnação judicial estiveram paradas, por motivo não imputável à requerente, 
por mais de um ano, pelo que já ocorreu a prescrição em relação a todas as obrigações tributárias.

LXIX Na verdade, a contagem do prazo de prescrição iniciou -se, respectivamente, em 1995, 
1996, 1997 e 1998, não se tendo verificado a existência de qualquer interrupção ou suspensão até ao 
final do mio de 1999.

LXX Na verdade, levando em linha de conta o acórdão de 22 de Outubro de 1997, do Supremo 
Tribunal Administrativo (Recurso no 21813), a prescrição refere -se à obrigação tributária, indepen-
dentemente de esta estar ou não liquidada e de o estar bem ou mal, reportando -se o início do seu prazo 
ao momento do facto tributário.

LXXI. A prescrição, que é de conhecimento oficioso, pode ser suscitada pelas partes e conhecida 
pela Administração Fiscal, em conformidade com o disposto no artigo 175º do Código de Procedimento 
e do Processo Tributário.»

5 - Confrontada com o facto da questão da prescrição das obrigações tributárias de IRC relativas 
aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997 constituir o objecto substantivo da presente reclamação e 
dessa mesma questão ter sido suscitada pela ora recorrente em sede de alegações dirigidas ao TCA Sul 
de recurso jurisdicional interposto de sentença de improcedência da impugnação judicial deduzida das 
correspondentes liquidações, a decisão sob recurso concluiu pela verificação do requisitos da excepção 
de litispendência e daí que tenha absolvido da instância a Fazenda Pública.

Diga -se desde já que tal a decisão não é de manter.
Vejamos.
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 (artigo 497.º do CPC), 
o que sempre pressupõe a repetição de uma causa, com tradução no facto de entre as mesmas partes 
haver uma nova acção, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
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Como se deixou expresso no acórdão de 10/11/10, no recurso n.º 575/10,  -“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., n. 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 colo-
cado 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.”

Ora, no caso que nos ocupa, sendo incontroverso que as partes são as mesmas, a diferente natureza 
e finalidade dos meios processuais utilizados e em confronto, inevitavelmente conduzem á inverificação 
dos restantes requisitos da litispendência.

Na verdade, a prescrição das obrigações tributárias causa de pedir da reclamação, a par duma ques-
tão de inconstitucionalidade arguida, visa a extinção do processo de execução fiscal que fora instaurado, 
sendo essa questão em todo estranha aos fundamentos (causa de pedir) invocados na impugnação judicial 
deduzida contra as liquidações de IRC e tendentes à respectiva anulação, tendo apenas sido suscitada em 
sede de alegações para o TCA produzidas no recurso jurisdicional interposto da decisão que a julgara 
improcedente, prescrição essa que releva tão só em termos de apuramento de eventual inutilidade da 
lide, não contendendo com o conhecimento das questões de mérito suscitadas nesse recurso.

Sendo assim, inexistindo identidade de causa de pedir e pedido, não ocorre a verificação dos 
requisitos da excepção de litispendência, não podendo, deste modo, manter -se a decisão recorrida.

Todavia, o risco de serem proferidas decisões contraditórias sobre a questão da prescrição persiste, 
pelo que importa evitar que tal aconteça, pese embora a eventual decisão que venha a ser proferida no 
TCA sobre a prescrição não constitua caso julgado fora do respectivo processo, já que proferida a título 
meramente incidental em termos de inutilidade da lide

De todo o modo, a suspensão da instância até que o TCA profira decisão a respeito da prescrição 
das obrigações tributárias, como propugna o Ex.mo Procurador -Geral Adjunto no seu douto parecer, 
sempre não se mostraria como adequada e mesmo compatível com a natureza urgente e efeito suspen-
sivo da presente reclamação (artigo 278.º do CPPT), tendo em conta que não é possível antecipar a 
data em que tal venha a acontecer.

Por outra parte, também nada garante que o TCA perfilhe o entendimento que o conhecimento 
da prescrição seja oficioso em sede de impugnação judicial, já que tal questão apenas surge em sede 
de alegações de recurso jurisdicional.

Neste contexto, tendo como propósito assegurar uma efectiva tutela jurisdicional efectiva do direito 
da recorrente ao conhecimento na via contenciosa da questão da prescrição (artigo 20.º n.º 1 da CRP) 
e, paralelamente, evitar julgados contraditórios, tanto quanto possível, impõe -se a baixa dos autos à 
1.ª instância a fim de ser proferida decisão sobre a questão da prescrição suscitada na reclamação, assim 
como da inconstitucionalidade arguida, do que deverá ser remetida certidão ao TCA.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se, em consequência, a 
decisão recorrida, baixando os autos ao TAF de Loulé para os fins acima enunciados.

Custas pela recorrida Fazenda Pública, dado que contra -alegou.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 

 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Reclamação e verificação de créditos. IRS. Privilégio creditório. Garantia real.

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.
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Processo n.º 725/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Paulo Manuel Dengue Pereira e Caixa Geral de Depósitos, 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 de verificação e graduação de créditos 

proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, na parte em que decidiu não reconhecer 
o crédito, por si reclamado, respeitante a IRS, relativo ao ano de 2005, dela vem interpor o presente 
recurso, formulando as seguintes conclusões:

A — Os créditos relativos ao IRS relativo 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 111º do CIRS;

B — Para aquele normativo 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.º 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;

E — Pois que, ainda que os privilégios creditórios gerais não constituam garantias reais, mas 
meras preferências de pagamento, a 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”, 3ª Edição, 
Almedina, 2005, pág. 388);

F — Motivo porque de harmonia com entendimento jurisprudencial largamente maioritário do 
STA “O artigo 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.” (cf. A título de exemplo o 
Acórdão do STA de 18 -05 -2005, recurso n.º 0612/04);

G — Ao não admitir o crédito de IRS relativo ao exercício de 2007, reclamado pela Fazenda 
pública, a douta sentença ora recorrida incorreu em erro de direito na interpretação e aplicação das 
normas constantes nos artºs 240º, n.º 1 e 246.º ambos do CPPT e no art.º 111º do CIRS.

Não houve contra alegações.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer, uma vez que o Magistrado do Ministério 

Público junto das instâncias já se havia pronunciado sobre o mérito do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. A Fazenda Pública instaurou em 23/03/2006, o processo de execução fiscal nº2224200601016105, 

do Serviço de Finanças de Seixal 1ª que é executado Paulo Manuel Dengue Pereira tendo por objecto 
dívidas de IVA do exercício de 2005 no montante de € 2.029,65 e de que os presentes autos de verifi-
cação 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 nºs 2224200601019945 referente a IVA de 2004, 2224200601044141 referentes a 
IRS de 2004, ficando a divida a valer por € 11.243,36 (cfr. docs. juntos a fls. seguintes à fl. 66 e não 
numeradas da cópia do processo executivo junto aos autos);

3. Em 30/04/2001, foi celebrado entre o executado e a Caixa Económica Montepio Geral um 
contrato Mútuo no montante de Esc.:12.000.000$00, com hipoteca incidindo esta sobre a fracção 
autónoma designada pela letra ‘E’, correspondente ao 1º andar direito, do prédio urbano constituído 
em propriedade horizontal, sito na Rua Luís de Camões, n.º 45, 45 -A, e 45 -8, freguesia de Arrentela e 
concelho do Seixal, descrito na Conservatória do Registo Predial de Seixal sob o número 02809/911202 
da referida freguesia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1068, com valor patrimonial de 
€ 47584,66 (cfr. docs. juntos a fls. 11 a 15 dos autos);

4. Em 04/04/2001, foi registada hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos, S.A, incidente 
sobre o imóvel melhor identificado em 3), penhorado no processo de execução de que os autos consti-
tuem apenso, com vista à garantia da quantia de Esc.:12.000.000$00, referente a capital, à taxa de juro 
anual de 9,544%, acrescido em 4% em caso de mora e despesas no montante de Esc.: 480.000$00 com 
montante máximo de Esc.:17.355.840$00 (cfr. fls. 5 do processo instrutor junto aos autos, cujo teor 
aqui que se dá por integralmente reproduzido);

5. Em 14/12/2007, no âmbito do citado processo de execução fiscal, e para pagamento das dividas 
nele referidas, foi efectuada a penhora da fracção autónoma designada pela letra “E”, correspondente 
ao 1º andar direito, do prédio urbano constituído em propriedade horizontal, sito na Rua Luís de Ca-
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mões, n.º 45, 45 -A, e 45 -8, freguesia de Arrentela e concelho do Seixal, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Seixal sob o número 02809/911202 da referida freguesia e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 1068, com valor patrimonial de € 47.584,66, a qual foi registada a favor da Fazenda 
Nacional em 27/12/2007, para garantia da quantia de €14.104,97 (cfr. fls. 5 do processo instrutor junto 
aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);

6. Em 2006 foi inscrito para cobrança o IRS do executado referente ao ano de 2004 (processo 
executivo n.º 2224200601044141) e 2005 (processo executivo nº2224200601081721) no montante de 
€ 6.787,69 acrescido de juros (cfr. doc. junto a fls. 4 dos autos)

7. O executado é devedor à Fazenda Pública dos créditos exequendos e reclamados;
8. O executado é devedor à Caixa Geral de Depósitos, S.A. da quantia de € 52.768,75.
3 – A única questão que vem controvertida no presente recurso consiste em saber se o crédito de IRS 

reclamado pela FP, relativo ao ano de 2005 e respectivos juros, deve ou não ser reconhecido e graduado.
A sentença recorrida não reconheceu e graduou o referido crédito, por ter entendido que o privi-

légio imobiliário geral previsto no artº 111º do CIRS não constitui uma garantia real.
Por sua vez, a recorrente, apoiando -se na jurisprudência deste STA, entende que o artº 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 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 ar-
tigo 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 unani-
midade, 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 entendimento 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 creditórios conferem 
preferência sobre os credores comuns. Nos termos do artigo 111.º (antes artigo 104.º) do Código do IRS, 
para o pagamento de IRS relativo aos três últimos anos a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário 
geral e imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou de 
acto equivalente. Gozando o crédito reclamado de privilégio imobiliário, não preferindo embora aos 
credores com garantia real, não deixa, por isso, de poder ser reclamado e graduado 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 concretização da preferência, impedindo o credor de acorrer ao concurso. Exigir a 
esse credor que, para fazer 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 privi-
légio 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 Tribunal 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 Adminis-
trativo, 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; de 18/11/09, in rec. n.º 920/09 e de 12/2/10, in rec. n.º 1.035/09 
e que aqui vimos seguindo de perto, uma vez que o Relator é o mesmo.

Assim e pelo que fica exposto, resulta que o crédito em causa deve ser reconhecido e graduado 
no lugar que lhe couber.

4 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença 
recorrida e, julgando reconhecido o crédito reclamado pela Fazenda Pública referente ao IRS do ano 
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de 2005 e respectivos juros, proceder à respectiva graduação pela seguinte forma, saindo as custas 
precípuas do produto do bem penhorado:

1º  - O crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, garantido por hipoteca registada em 
4/4/01 e juros até ao limite de três anos;

2º  - O crédito exequendo de IRS relativo a 2004 e o reclamado relativo ao ano de 2005 e respec-
tivos juros, que gozam do privilégio imobiliário do artº 111º do CIRS;

3º  - O demais crédito exequendo e respectivos juros.
Sem custas.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Comunicações electrónicas. Taxas municipais. Prazo para impugnação. Ocupação da 
via pública. Dupla tributação.

Sumário:

 1 — Por força do disposto no artigo 16.º do Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro, que entrou em vigor 
no dia 1 de Janeiro de 2007, é de 60 dias o prazo para deduzir impugnação judi-
cial contra o acto de indeferimento (tácito ou expresso) da reclamação necessária 
deduzida contra o acto de liquidação de taxa municipal.

 2 — Trata -se de norma especial, que prevalece sobre a norma geral contida no ar-
tigo 102.º do CPPT.

 3 — Segundo a alínea e) do artigo 279.º do Código Civil o prazo que termine em 
domingo ou dia feriado transfere -se para o primeiro dia útil, sendo as férias ju-
diciais equiparadas a domingos e dias feriados se o acto sujeito a prazo tiver de 
ser praticado em juízo.

 4 — Para além da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista no artigo 106.º 
da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas) não 
podem ser cobradas às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público quaisquer outras taxas pela instalação de siste-
mas e equipamentos em terreno do domínio público municipal e que tenham como 
contrapartida a utilização desse terreno, sob pena de se estar a tributar duplamente 
a mesma realidade e esta dupla tributação ser inadmissível em matéria de taxas, 
na medida em que estas constituem, por natureza, a contrapartida pela obtenção 
de um determinado benefício e não se poder justificar um duplo pagamento pelo 
mesmo benefício.

Processo n.º 751/10 -30.
Recorrente: Zon — TV Cabo Portugal, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal de Lagos.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. ZON TV CABO PORTUGAL, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que 
o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé proferiu no âmbito de processo de impugnação judicial 
que tem por objecto o acto de indeferimento da reclamação graciosa instaurada contra a liquidação 
de Taxa de Ocupação da Via Pública efectuada pela Câmara Municipal de Lagos, sentença que julgou 
procedente a excepção peremptória da caducidade do direito de impugnar judicialmente esse acto, 
absolvendo a Câmara Municipal do pedido.

Terminou a sua alegação de recurso enunciando as seguintes conclusões:
1. A ora RECORRENTE no âmbito do exercício da sua actividade de distribuição de televisão 

por cabo possui equipamentos e redes de distribuição por cabo, em todo o território nacional, sendo 
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titular de licenças para Ocupação da Via Pública com construções ou instalações no solo em diversos 
pontos da cidade de Lagos, emitidas pela respectiva Câmara Municipal.

2. No quadro desta ocupação, a ora RECORRENTE foi notificada através de Ofício emitido pela 
Câmara Municipal de Lagos para proceder ao pagamento das Taxas pela Ocupação da Via Pública, 
do ano de 2006, no valor de € 2.282,96, taxas estas cuja legalidade contestou em sede de reclamação 
graciosa e, posteriormente, em sede de impugnação judicial.

3. Através de parecer emitido pela Digna Procuradora da República, o Ministério Público pronunciou-
-se pela procedência da impugnação judicial considerando que a expressão “podem”, prevista no ar-
tigo 106.º, n.º 2, da Lei das Comunicações Electrónicas pretende significar que os municípios podem 
ou não criar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, mas se o fizerem, fica sendo essa, a TMDP, a 
única taxa aplicável às empresas em causa, ou seja, fica vedada aos Municípios a liquidação simultânea 
das duas taxas.

4. Sucede, porém, que, por Sentença proferida em 16 de Junho de 2010, o Tribunal a quo julgou 
intempestiva a impugnação judicial deduzida pela ora RECORRENTE contra os actos de liquidação 
de Taxa de Ocupação da Via Pública do ano de 2006 praticados pela Câmara Municipal de Lagos e, 
bem assim, contra a decisão de indeferimento da reclamação graciosa apresentada contra aqueles actos 
de liquidação.

5. Com efeito, de acordo com o entendimento sufragado pelo Tribunal a quo, a impugnação judicial 
apresentada em 30 de Agosto de 2007 é intempestiva, pois, foi apresentada “já depois de decorrido o 
prazo de 15 dias a que se refere o artigo 102.º do CPPT”.

6. Enferma a Sentença recorrida de manifesto erro de direito ao concluir pela aplicação ao caso 
vertente do artigo 102.º, n.º 1, alínea a), do Código de Procedimento e de Processo Tributário uma vez 
que a decisão da reclamação graciosa que antecedeu a presente impugnação foi já proferida após a 
entrada em vigor do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais.

7. Ora, de acordo com o artigo 16.º, n.º 4, do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais vem 
nesta matéria afastar as regras genericamente estabelecidas pelo Código de Procedimento e Processo 
Tributário ao prescrever que o prazo para impugnação do indeferimento da reclamação um prazo de 
60 dias, a contar do indeferimento (expresso ou tácito) o que se traduz num alargamento do prazo de 
15 dias que até agora valia para os caos de indeferimento expresso nos termos do artigo 102.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário erradamente aplicado ao caso vertente.

8. Este prazo de 60 dias, enquanto prazo processual, é de aplicação imediata, pelo que, tendo o 
novo regime jurídico entrado em vigor em 1 de Janeiro de 2007, é inegável a sua aplicação ao caso 
sub judice.

9. Ora, tendo a ora RECORRENTE sido notificada da decisão de indeferimento da reclamação 
graciosa apresentada contra os actos de liquidação de Taxa de Ocupação da Via Pública do ano de 2006, 
em 20 Junho de 2007, deverá concluir -se que o prazo para deduzir a impugnação judicial terminava 
em Agosto de 2007, transferindo -se para o primeiro dia útil após ferias, ou seja, dia 3 de Setembro de 
2007, ao abrigo do disposto no artigo 279.º, alínea e), do Código Civil.

10. Em face do exposto resulta manifesto que a presente impugnação foi atempadamente apre-
sentada em juízo ao abrigo do artigo 16.º, n.º 4, do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais e 
do artigo 279.º, alínea e), do Código Civil, devendo em consequência determinar -se a revogação da 
sentença recorrida.

11. Em face do exposto, prevenindo a hipótese de ser determinada a revogação da decisão desta 
Instância e de se concluir que nenhum motivo obsta a que se conheça do mérito da causa a RECOR-
RENTE apresenta, por cautela, os fundamentos que sustentam a ilegalidade dos actos de liquidação 
praticados pelo Município de Lagos, com referência ao ano de 2006.

12. Assenta a ora RECORRENTE o presente recurso, para além do mais, no entendimento de que 
os actos de liquidação impugnados são ilegais por violação do direito comunitário e do regime jurídico 
aprovado pela Lei n.º 512004, de 10 de Fevereiro  - Lei das Comunicações Electrónicas, uma vez que 
para além da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) mais nenhuma taxa municipal pode ser 
liquidada às empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações pelo direito de instalação 
dos seus recursos e equipamentos no domínio público e privado municipal.

13. 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 2002120/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 comunica-
ções 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 2002121/CE e Considerando 1 e artigo 1.º da Direc-
tiva 2002/20/CE).
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14. 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).

15. 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 (...)”.

16. 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.

17. 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 epigrafe “Direitos 
de passagem” se reconhece as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, o direito de utilização do domínio em condições de igualdade, para a implantação, 
a passagem ou o atravessamento necessários a instalação dos respectivos sistemas e equipamentos.

18. Estabelecendo -se neste mesmo Diploma, a Taxa Municipal de Direitos de passagem (TMDP) 
em contrapartida dos “direitos e encargos relativos a 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).

19. 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.

20. Com efeito, se a TMDP não excluísse a aplicação da Taxa de Ocupação da Via Pública quando 
a mesma tributa a ocupação do domínio público decorrente da “implantação, passagem e atravessa-
mento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas”, frustrar -se -iam os objectivos prosseguidos pelo legislador, comunitário 
e nacional, quando se determinou que a TMDP deve reflectir a necessidade de garantir a utilização 
óptima dos recursos, ser objectivamente justificada, transparente, não discriminatória e proporcional 
relativamente ao fim a que se destina e, que a mesma não pode exceder 0,25% do valor de cada factura 
(cf. artigo 106.º, n.º 1 e 2, alínea b) da Lei n.º 512004).

21. 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 do presente recurso, nessa 
medida, ilegais.

22. 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 direito e garantias da RECORRENTE.

23. Do Ofício através do qual a Câmara Municipal de Lagos procurou promover a notificação à 
RECORRENTE dos actos de liquidação impugnados não resulta a necessária fundamentação de direito, 
uma vez que em momento algum são identificadas as concretas normas legais ou regulamentares aplicá-
veis pelo que, os actos tributários de liquidação das taxas de ocupação da via pública, do ano de 2006, ora 
em crise, estão inquinados de vício de forma, por falta de fundamentação em violação dos artigos 77.º, 
n.º 1, da Lei Geral Tributária e 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento Administrativo, devendo ser 
anulados em conformidade (cf. artigo 135.º do Código de Procedimento Administrativo).

24. Acresce ainda que, a ora RECORRENTE não foi notificada, em violação do disposto no 
artigo 60.º, n.º 1, alínea a), da Lei Geral Tributária, para exercer o seu direito de participação na for-
mação da decisão em momento anterior ao da emissão dos actos de liquidação, pelo que também por 
este motivo, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 135.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo deverão os actos de liquidação de Taxa de Ocupação da Via Pública ora controvertidos ser 
anulados em conformidade.
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25. No entanto, a própria decisão da reclamação graciosa é ilegal, por preterição de formali-
dade legal essencial no procedimento que lhe veio a dar origem, dado que ao arrepio do disposto no 
artigo 60.º, n.º 1, alínea b), da Lei Geral Tributária, a ora RECORRENTE não foi notificada para se 
pronunciar em sede de exercício do direito de participação antes do indeferimento daquela mesma 
reclamação.

26. Mas mais: a fundamentação da decisão de indeferimento da reclamação graciosa é ainda 
incongruente com a decisão final de indeferimento proferida pelo Município de Lagos, pelo que este 
deveria ter retirado os necessários corolários, deferindo a reclamação graciosa apresentada, pelo que 
é também a mesma ilegal por assentar em erro sobre os pressupostos de direito e em vício de falta de 
fundamentação.

27. lmporta ainda referir que, confirmando -se que o Regulamento das Licenças para Ocupação 
da Via Pública do Município de Lagos era aplicável aquando da emissão dos actos de liquidação im-
pugnados, o mesmo não menciona a lei habilitante padecendo de inconstitucionalidade, por violação 
do disposto no artigo 112.º, n.º 7, da Constituição da República Portuguesa, não podendo servir de 
sustentação legal a qualquer acto tributário pelo que os actos de liquidação de Taxa de Ocupação da 
Via Pública deverão, também com este fundamento, ser anulados.

28. Em face do exposto, resulta manifesto que quer por violação do direito comunitário e do re-
gime jurídico aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro  - Lei das Comunicações Electrónicas, 
dos princípios, designadamente, da proporcionalidade, transparência e da igualdade, quer por violação 
dos direitos e garantias da RECORRENTE no procedimento de liquidação que lhes veio dar origem, 
os actos de liquidação impugnados, são manifestamente ilegais, padecendo ainda de ilegalidade a 
decisão da reclamação deduzida contra esses mesmos actos de liquidação, por violação do direito de 
audiência prévia.

29. Por provado que está o pagamento das Taxas de Ocupação da Via Pública do ano de 2006 e 
verificados que estão os pressupostos enunciados pelo artigo 43.º da Lei Geral Tributária, para o efeito, 
mostra -se, ainda, devida a restituição da quantia indevidamente paga pela RECORRENTE a título de 
Taxa de Ocupação da Via Pública do ano de 2006, acrescida de juros indemnizatórios calculados à 
taxa legal, contados desde a data em que ocorreu aquele pagamento até à data da emissão da respectiva 
nota de crédito.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado, na con-
sideração de que também o prazo de 60 dias aplicável por força do disposto no artigo 16.º da Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro se encontrava já excedido quando foi apresentada a impugnação 
judicial em 30/08/2007 e, ainda, para defender a legalidade dos actos de liquidação impugnados.

1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer.
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 - A ora 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 Lagos.
C - A ora Impugnante é titular de licenças para a Ocupação da Via Pública com construções 

ou instalações no solo em diversos pontos da cidade de Lagos, emitidas pela respectiva Câmara 
Municipal.

D - A ora Impugnante foi notificada, pelo ofício n.º 42505, de 20/09/2006, para, no prazo de 30 dias, 
promover o pagamento da taxa no valor de € 2.282,96, cfr. fls. 53.

E - Efectuou o pagamento em 27 de Outubro de 2006, tendo a Câmara Municipal de Lagos emitido 
as respectivas Guias de Recebimento, cfr. fls. 55.

F - Em 15/01/2007 a Impugnante reclamou graciosamente contra os actos de liquidação, cfr. 
processo instrutor.

G - A reclamação a que se refere a alínea anterior foi registada sob o n.º 1498/2007, cfr. processo 
instrutor.

H - A reclamação graciosa foi indeferida por despacho de 16/05/2007, cfr. fls. 42 e segs.
I - A Impugnante foi notificada do despacho de indeferimento da reclamação graciosa em 20/06/2007, 

por carta registada com aviso de recepção, cfr. processo instrutor e fls. 42 dos presentes autos.
J - A petição inicial foi apresentada em 30/08/2007, cfr. fls. 103.
3. A questão que cumpre decidir é a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de jul-

gamento, por errada aplicação da norma contida no artigo 102.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, ao ter pressuposto que a presente impugnação judicial estava sujeita ao prazo 
de caducidade previsto nesse preceito legal, julgando, com base nisso, caducado o direito de atacar 
judicialmente o acto impugnado por terem decorrido mais de 15 dias sobre a data da sua notificação 
ao contribuinte.
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O objecto imediato da presente impugnação judicial é constituído pelo acto expresso de indeferi-
mento da reclamação graciosa deduzida pela ZON TV CABO PORTUGAL, S.A. contra a liquidação de 
Taxa de Ocupação da Via Pública efectuada pela Câmara Municipal de Lagos com referência ao ano de 
2006, proferido em 16/05/2007 [ponto H do probatório], notificado à sociedade em 20/06/2007 [ponto I 
do probatório] e que deu origem à instauração desta impugnação judicial em 30/08/2007 [ponto J do 
probatório], constituindo os actos de liquidação o seu objecto mediato.

Na altura em que esse objecto imediato foi praticado e notificado à Impugnante, estava já em vigor 
o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro, 
que entrou em vigor no dia 1/01/2007,cujo artigo 16.º dispõe o seguinte:

Artigo 16.º
Garantias

1  - Os sujeitos passivos das taxas para as autarquias locais podem reclamar ou impugnar a res-
pectiva liquidação.

2  - A reclamação é deduzida perante o órgão que efectuou a liquidação da taxa no prazo de 30 dias 
a contar da notificação da liquidação.

3  - A reclamação presume -se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for decidida 
no prazo de 60 dias.

4  - Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal administrativo 
e fiscal da área do município ou da junta de freguesia, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento.

5  - A impugnação judicial depende da prévia dedução da reclamação prevista no n.º 2 do presente 
artigo.

Donde resulta que do indeferimento, tácito ou expresso, da prévia e necessária reclamação deduzida 
contra o acto de liquidação de taxa municipal cabe impugnação judicial a deduzir no prazo de 60 dias.

Trata -se de norma especial, que prevalece sobre a norma geral contida no artigo 102.º do CPPT, 
pelo que tendo em conta a data da notificação do indeferimento da reclamação em 20/06/2007, temos 
de concluir que o prazo de 60 dias para impugnar o acto terminava, em princípio, no dia 19/08/2007.

Todavia, a alínea e) do artigo 279.º do Código Civil preceitua que «O prazo que termine em domingo 
ou dia feriado transfere -se para o primeiro dia útil; aos domingos e dias feriados são equiparadas as 
férias judiciais, se o acto sujeito a prazo tiver de ser praticado em juízo».

Isto é, embora os prazos substantivos não sofram de suspensão nas férias, feriados ou fins de 
semana, como acontece com os prazos processuais, o certo é que, nos preditos termos do artigo 279.º, 
o termo do seu prazo, ocorrendo num destes dias, transfere -se para o primeiro dia útil.

Como assim, e tendo em conta que a Impugnante podia instaurar a presente impugnação até ao 
primeiro dia útil após férias judiciais, mais concretamente, até ao dia 3/09/2007 (sabido que o dia 1 e 
2 de Setembro correspondem a um sábado e a um domingo, respectivamente) é tempestiva a presente 
impugnação judicial, apresentada no dia 30/08/2007.

Por conseguinte, não se verifica a caducidade do direito de deduzir impugnação judicial, pelo que 
se impõe a revogação da sentença recorrida que assim não entendeu.

Face a essa revogação, importa passar ao conhecimento, por substituição, das questões suscitadas 
pela Impugnante com vista à pretendida anulação do acto impugnado, questões cujo conhecimento 
ficara prejudicado pela solução dada ao litígio na sentença recorrida.

Na verdade, o artigo 715.º, n.º 2 do Código de Processo Civil determina que «Se o tribunal re-
corrido tiver deixado de conhecer certas questões, designadamente por as considerar prejudicadas 
pela solução dada ao litígio, a Relação, se entender que a apelação procede e nada obsta à aprecia-
ção daquelas, delas conhecerá no mesmo acórdão em que revogar a decisão recorrida, sempre que 
disponha dos elementos necessários». Norma que é aplicável ao recurso de revista interposto para o 
Supremo Tribunal Administrativo por força do disposto nos artigos 749.º e 762.º, n.º 1 e do preceituado 
no artigo 726.º, todos do CPC, desde que não esteja em causa matéria de facto (já que, nesse caso, seria 
de dar cumprimento ao disposto nos arts. 729.º e 730.º do CPC).

Constituindo as matérias em discussão na presente impugnação questões exclusivamente de direito 
e oferecendo os autos todos os elementos de facto necessários à decisão, cumpre apreciar e decidir, 
sem necessidade de ouvir as partes nos termos previstos no n.º 3 do artigo 715.º do CPC uma vez que 
elas já se pronunciaram nas alegações e contra -alegações deste recurso.

A questão que primeiramente se coloca é a de saber se é ou não ilegal a liquidação da taxa de 
ocupação da via pública efectuada pela Câmara Municipal de Lagos e que tem como facto gerador a 
instalação, pela Impugnante, de equipamento subterrâneo em terreno do domínio público municipal 
para construção da rede de TV por cabo, taxa essa que é bem distinta da taxa municipal de direitos de 
passagem (TMDP) prevista no artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 
10 de Fevereiro) e que a Impugnante sustenta a ilegalidade do acto de tributação na violação do direito 
comunitário e do regime jurídico da Lei das Comunicações Electrónicas, na medida em, que para além 
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da TMDP, nenhuma outra taxa municipal pode ser liquidada às empresas autorizadas a oferecer redes 
públicas de comunicações pelo direito de instalação dos seus recursos e equipamentos no domínio 
público e privado municipal.

A este propósito, e em situação idêntica à destes autos, se pronunciou, recentemente, esta Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo, nos acórdãos de 6/10/2010 e de 30/11/2010, proferidos nos recursos 
nºs 363/10 e 513/10, respectivamente, cuja doutrina sufragamos face à sua proficiente fundamentação 
e à qual nada se nos oferece acrescentar. Razão por que nos limitaremos a transcrever o que aí foi dito, 
tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito, em conformidade com o preceituado 
no artigo 8.º, n.º 3 do Código Civil.

Decidiu -se, no aresto proferido no recurso n.º 363/10, 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 recursos das empresas que oferecem redes e servi-
ços 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, equipamen-
tos e demais recursos (cfr. a alínea b) do n.º 1 do artigo 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  - cfr. o artigo 1.º da Lei das Comu-
nicações Electrónicas e, em especial, o artigo 11.º da Directiva 2002/21/CE e o artigo 13.º da Direc-
tiva 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 
autos 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 (cfr. 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 (cfr. 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 
normas de incidência” entre a taxa liquidada e a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, não me-
recendo 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 
legalmente 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 consti-
tuir facto gerador de mais do que um tributo dessa natureza, pois que pelo menos a um deles faltará 
a contraprestação específica que o legitimará materialmente (cfr. 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 
sistemas, 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.
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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 (cfr. 
o seu artigo 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 (…)” – cfr. 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 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 (cfr. 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 (cfr. 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, 
aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utili-
dades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e 
funcionamento 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 (...)».

Donde se conclui que, para além da TMDP, não podem ser cobradas às empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público quaisquer outras taxas pela instalação 
de sistemas, equipamentos e demais recursos em terrenos do domínio público municipal e que tenham 
como contrapartida a utilização desses terrenos, sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma 
realidade. Dupla tributação que é inadmissível em matéria de taxas, na medida em que elas constituem, 
por natureza, a contrapartida pela obtenção de um determinado benefício (relação de bilateralidade 
ou de sinalagmaticidade que caracteriza as taxas) e não se poder justificar um duplo pagamento pelo 
mesmo benefício.

Tanto basta para que a liquidação padeça da ilegalidade que lhe é imputada, procedendo, deste 
modo, a pretensão anulatória formulada.

Por outro lado, provado que está o pagamento da taxa impugnada e verificados que estão os 
pressupostos enunciados pelo artigo 43.º da Lei Geral Tributária, justifica -se a pedida restituição da 
quantia indevidamente paga acrescida do pagamento de juros indemnizatórios calculados à taxa legal, 
os quais serão contados desde a data em que ocorreu esse pagamento até à data da emissão da respec-
tiva nota de crédito.

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 tempestiva a impugnação 
judicial;

− conhecendo em substituição, julgar procedente a impugnação judicial, anulando os actos im-
pugnados, com todas as consequência legais;

− condenar a Câmara Municipal de Lagos a pagar à Impugnante juros indemnizatórios calculados 
sobre o montante da taxa paga, desde a data em que foi efectuado o pagamento até à data em que vier 
a ser emitida a respectiva nota de crédito.

Custas a cargo da Recorrida, com procuradoria que se fixa em 1/8.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — João 
Valente Torrão. 
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 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Taxa de publicidade. Oposição à execução. Ilegalidade abstracta. Inconstitucionali-
dade.

Sumário:

 I — A inconstitucionalidade da norma que institui uma taxa integra a ilegalidade 
abstracta da liquidação, podendo servir de fundamento de oposição à execução, 
à luz do disposto na alínea a) do artigo 204.º do CPPT.

 II — A questão de inconstitucionalidade deve ser apreciada, apesar de suscitada em 
requerimento autónomo posterior à petição inicial, não só porque o tribunal 
não está sujeito às alegações das partes no que diz respeito à matéria de direito 
mas também como consequência da oficiosidade do conhecimento da questão.

 III — Não é organicamente inconstitucional a norma que prevê a cobrança de uma 
taxa pela afixação de painéis publicitários em prédio pertencente a particular.

Processo n.º 752/10 -30.
Recorrente: Restaurante O Verdadeiro Pingão, 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 – Restaurante O Verdadeiro Pingão, Lda., com sede em Ançã, Cantanhede, não se conformando 
com a sentença da Mma. Juíza do TAF de Coimbra que julgou improcedente a oposição por si deduzida 
contra a execução fiscal instaurada para cobrança da taxa de publicidade correspondente ao ano de 
2006, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. O Opoente, nos presentes autos, incidiu a sua oposição na contestação das áreas;
2. Invocando o disposto nas alíneas a) e h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT:
3. A douta sentença entendeu que os factos invocados pelo Opoente não se enquadram naqueles 

normativos;
4. Todavia, o Tribunal não está sujeito às alegações das partes em matéria de direito;
5. Pelo que está no seu poder aplicar a lei e interpretá -la mesmo que incorrectamente invocada 

pelas partes;
6. No caso dos autos, a taxa que a Direcção de Estradas de Coimbra aplicou, fundamentada 

na alínea j) do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 13/73, de 23 de Janeiro, actualizada pelo Decreto -Lei 
n.º 25/2004, de 24 de Janeiro, é inexistente na ordem jurídica portuguesa, porque inconstitucional, por 
violação do disposto nos artigos 103.º, n.º 2 e 165.º, n.º 1, alínea i) da CRP;

7. De facto, ao abrigo do decidido pelo Tribunal Constitucional (Acórdão 558/98, 63/99, 32/2000, 
437/03, 453/03, 34/04, 109/04, 464/04 e Acórdão de 05.03.08), “havendo utilização de imóveis cuja 
propriedade pertence a particulares para fixação de publicidade, não se verifica qualquer ónus ou 
encargos para o espaço público, pelo que falece qualquer tentativa de estabelecer uma correspectivi-
dade/sinalagmatividade entre a taxa a pagar e qualquer serviço a prestar pelo município, a título de 
contrapartida específica”;

8. Isto é, a imposição de uma taxa – como é o caso – naquelas condições corresponde à aplicação 
de um imposto, cuja criação pertence à reserva relativa da Assembleia da República;

9. Sendo que, os diplomas fundamentadores da referida taxa não foram emanados da Assembleia 
da República, nem foram objecto de autorização legislativa desta.

10. Em suma, o Tribunal não pode deixar em claro a aplicação de uma norma manifestamente 
inconstitucional;

11. Pelo que, deve ser proferida decisão nesse sentido, e consequentemente, ordenando -se a 
sustação da execução.

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 a sentença impugnada ser confirmada embora com diferente fundamentação.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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II – Mostra -se fixada a seguinte factualidade relevante para o efeito:
 - A impugnante foi citada como executada na execução fiscal, instaurada contra a firma «O 

Restaurante o Verdadeiro Pingão», por carta registada de 27/6/2006, para pagamento da dívida a que 
alude a certidão de fls. 18;

 - A sociedade oponente havia sido notificada pela E.P. por carta registada com a/r em 31/3/2006 da 
liquidação da taxa constante da certidão de dívida, a que alude o documento de fls. 19 e 20 dos autos;

 - Dá -se aqui por reproduzido o articulado da oponente de fls. 54 a 55 dos autos.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Coimbra que julgou 

improcedente a oposição deduzida pela ora recorrida contra a execução que lhe foi instaurada para 
cobrança coerciva de taxa de publicidade a favor das Estradas de Portugal referente a reclamos publi-
citários instalados em prédio não pertencente ao domínio público.

A referida oposição foi deduzida invocando a oponente, primeiramente na petição inicial apresen-
tada, a errónea quantificação da taxa de publicidade liquidada face à área ocupada com publicidade, e, 
posteriormente em articulado superveniente, a inconstitucionalidade da norma em que se funda a taxa 
de publicidade em causa (alínea j) do n.º 1 do artigo 15.º do DL 13/71, actualizada pelo DL 25/2004, 
de 24 de Janeiro), factos que, em seu entender, constituiriam fundamento de oposição à execução, por 
se enquadrarem nas alíneas a) e h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Considerou a Mma. Juíza “a quo”, porém, que os fundamentos invocados remetem para a lega-
lidade em concreto da dívida exequenda, a que alude a alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT e, 
nessa medida, por ter a oponente meio processual adequado para pôr em crise a legalidade da liquida-
ção mediante impugnação judicial, estar -lhe -ia, assim, vedado deduzir oposição com tal fundamento.

Por outro lado, no que tange à alínea a) do mesmo normativo, considerou ainda a Mma. Juíza “a 
quo” não ter sido invocada factualidade integrativa deste tipo de fundamento, porquanto a questão da 
inconstitucionalidade apenas foi aventada em articulado que não se configura como articulado superve-
niente já que a oponente se limitou a referir jurisprudência constitucional sobre as taxas de publicidade.

Vejamos. De facto, a oposição à execução foi instaurada com base no artigo 204.º, n.º 1, alíneas a) 
e h), do CPPT, tendo como fundamento fáctico a errónea quantificação da taxa de publicidade, tendo 
em conta a área ocupada com publicidade.

Todavia, em requerimento autónomo, a oponente veio alegar a existência de jurisprudência que 
declara a inconstitucionalidade das normas de diversos regulamentos e posturas municipais que prevêem 
o pagamento de taxas pelo licenciamento de painéis publicitários afixados em propriedade privada.

Ora, se relativamente ao fundamento enquadrável na alínea h) nenhum reparo há a fazer ao en-
tendimento expresso na decisão recorrida já quanto ao fundamento a que se refere a alínea a) do n.º 1 
do artigo 204.º do CPPT não se pode acompanhar a mesma.

Com efeito, segundo entendimento doutrinal e jurisprudencial consolidado, a ilegalidade abstracta 
prevista como fundamento de oposição à execução fiscal traduz uma ilegalidade que radica não no 
acto administrativo que aplica a lei ao caso concreto mas na própria lei a cuja aplicação o acto procede.

Subsume -se a uma situação de ilegalidade abstracta a prática de actos cujo fundamento normativo 
viola normas de hierarquia superior, designadamente normas constitucionais, de direito comunitário ou 
internacional vigente no ordenamento jurídico nacional (cfr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado 
e comentado, volume II, pp. 325/326; e acórdãos do Plenário STA de 7/4/2005, recurso n.º 1108/03, 
do Pleno STA de 5/7/07, recurso n.º 479/06, e da Secção de CT do STA de 17/1/07 e de 15/5/02, nos 
recursos n.ºs 1044/06 e 169/02, respectivamente.

No caso em apreço, a questão de inconstitucionalidade deve ser apreciada, apesar de suscitada em 
requerimento autónomo posterior à petição inicial, não só porque o tribunal não está sujeito às alegações 
das partes no que diz respeito à matéria de direito mas também como consequência da oficiosidade 
do conhecimento da questão, radicada na norma constitucional segundo a qual “nos feitos submetidos 
a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os 
princípios nela consignados” (artigo 204.º CRP).

Assim sendo, importa, pois, apreciar a inconstitucionalidade da norma constante da alínea j) do 
artigo 15.º do DL 13/71, de 23 de Janeiro, actualizada pelo DL 25/2004, de 24 de Janeiro, que constitui 
o suporte jurídico da taxa cuja cobrança coerciva se pretende, e que é do seguinte teor:

“Sem prejuízo de legislação específica, as taxas a pagar por cada autorização ou licença são as 
seguintes:

(…)
j) Pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, por cada metro quadrado ou fracção 

dos mesmos  - € 56,79.
Sustenta a oponente a inconstitucionalidade desta norma no facto de os reclamos publicitários 

aqui em causa se encontrarem instalados em prédio não pertencente ao domínio público, chamando à 
colação vários acórdãos do Tribunal Constitucional quanto à utilização de imóveis cuja propriedade 
pertence a particulares para a fixação de publicidade, no âmbito da qual se entende não se verificar 
qualquer ónus ou encargo para o espaço público.
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Ora, ainda que tal facto, que se não mostra assente expressamente no probatório fixado, se admita 
como incontestado e aceite pelas partes no discurso jurídico da decisão recolhida, não colhe a argu-
mentação da oponente quanto à invocada inconstitucionalidade.

É certo que quer este STA quer o TC se pronunciaram em numerosos acórdãos no sentido da incons-
titucionalidade das normas de diversos regulamentos e posturas municipais que prevêem o pagamento 
de taxas pelo licenciamento de painéis publicitários afixados em propriedade privada, por violação dos 
artigos 103.º e 165.º, n.º 1, alínea i) da CRP (v., entre outros, os acórdãos do STA de 28/4/10, 19/5/10 
e 2/6/10, nos recursos n.ºs 138/10, 116/10 e 33/10, respectivamente; e os acórdãos do TC 453/2003, de 
14/10/2003, 34/2004, de 14/01/2004, e 109/2004, de 11/02/2004).

Em síntese, em tais arestos o tribunal rejeitou a configuração como taxas de receitas em que não se 
vislumbrava que estivesse em causa qualquer forma de utilização de um bem público ou semi -público 
e em que o ente tributador não viesse a ser constituído numa situação obrigacional de assunção de 
maiores encargos pelo levantamento do obstáculo jurídico.

Todavia, recentemente, o acórdão do Plenário do TC n.º 177/2010, de 5/5/2010, operou uma 
inflexão dessa jurisprudência, no entendimento de que os parâmetros jurídicos para a solução da ques-
tão se tinham alterado após a consagração do conceito jurídico de taxa no artigo 4.º, n.º 1 da LGT e 
no artigo 3.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro (regime geral das taxas das autarquias locais), 
pronunciando -se no sentido de não julgar organicamente inconstitucionais as normas do artigo 2.º, n.º 1 
do Regulamento de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Guimarães e do artigo 31.º da Tabela de 
Taxas àquele anexa que prevêem a cobrança da taxa aí referida pela afixação de painéis publicitários 
em prédio pertencente a particular.

Aí se refere, agora, expressamente que «Acontece, porém, que essa situação se alterou com a 
promulgação da Lei Geral Tributária (aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro). Na 
verdade, o artigo 4,º, n.º 1, desse diploma veio explicitar que «as taxas assentam na prestação concreta 
de um serviço público, na utilização de um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo 
jurídico ao comportamento dos particulares». De igual modo, a Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro 
(alterada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 117/2009, de 29 de Dezembro), que 
aprova o regime geral das taxas das autarquias locais, consagra, no artigo 3.º, idêntica categorização.

Perante esta enumeração tripartida das categorias de prestação pública que dão causa e servem de 
contrapartida à prestação exigível a título de taxa, é incontroverso que o legislador não acolheu aquela 
concepção restritiva, tendo antes considerado a remoção de um obstáculo jurídico como pressuposto au-
tosuficiente da figura. A própria formulação utilizada sugere isso mesmo, pois a disjuntiva que antecede a 
referência final corta toda a ligação conectiva com os dois tipos de contraprestação antes expressos. E não 
faria, na verdade, qualquer sentido que o enunciado legal previsse um terceiro grupo de situações, em 
alternativa às duas outras anteriormente previstas, para se concluir que não se chega, afinal, a ultrapassar 
o âmbito da “utilização de um bem do domínio público”, pois só conta a remoção que a ela conduza.

Não pode extrair essa conclusão um intérprete obrigado a presumir que o legislador “soube exprimir 
o seu pensamento em termos adequados” (artigo 9.º, n.º 3, do Código Civil). A não valer por si mesma, sem 
mais, a previsão do último tipo de situações qualificadoras da taxa seria inteiramente dispensável e enga-
nadora. Até porque a utilização de um bem público implica sempre uma prévia permissão ou autorização 
dessa conduta, sem a qual a utilização está vedada. No quadro dessa previsão, os dois pressupostos estão 
sempre interligados, sendo manifestamente inapropriada a criação de uma outra hipótese de contrapresta-
ção, com um âmbito aplicativo inteiramente coincidente com o de outra já prevista. Pode até concluir -se, 
tendo em conta esse factor sistemático de interpretação, que o espaço de operatividade autónoma, em 
face da previsão anterior, da modalidade consistente na remoção de um obstáculo jurídico é precisamente 
dado por aqueles casos em que essa remoção não está funcionalizada à utilização de um bem público.

Esta noção mais ampla de taxa não representa, aliás, uma inovação, por via legislativa, pois o 
legislador limitou -se a perfilhar uma orientação, contraposta à acima referida, já anteriormente presente 
num significativo sector da doutrina portuguesa. Na verdade, a classificação tripartida, sem qualquer 
restrição, das modalidades de taxas já era advogada por autores como ALBERTO XAVIER, Manual de 
direito fiscal, I, Lisboa, 1974, 42 -43 e 48 -53, BRAZ TEIXEIRA, Princípios de direito fiscal, I, Coimbra, 
1985, 43, e SOUSA FRANCO, Finanças públicas e direito financeiro, II, 4.ª ed., 1992, 64.».

E, mais adiante, se acrescenta que «Está em causa, como já vimos, a colocação de um anúncio 
luminoso num prédio particular. Seja qual for a materialidade concreta desse reclamo e o modo do seu 
posicionamento no prédio – matéria sobre a qual não há elementos nos autos  - não sofre dúvidas de 
que o local de implantação do suporte físico da publicidade se situa em domínio privado, num imó-
vel de propriedade privada. Mas isso não invalida que, pelo seu modo funcional de ser, a actividade 
publicitária assente em painéis ou inscrições se projecte visualmente no espaço público, interferindo 
conformadoramente na configuração do ambiente de vivência urbana das colectividades locais. A fi-
xação do âmbito de incidência da taxa em questão leva em conta isso mesmo, pois só são taxados “os 
anúncios que se divisem da via pública” (observação 1), aplicável às normas do Capítulo IV, em que 
se integra a do artigo 31.º, da Tabela de Taxas anexa ao Regulamento em causa).



47

Na busca da máxima perceptibilidade e do maior impacto da respectiva mensagem junto dos 
potenciais consumidores ou utentes dos produtos ou serviços publicitados, o anunciante utiliza, com 
muita frequência, formas agressivas de comunicação, em termos luminosos, gráficos ou, até, de di-
mensão e destaque físicos, pelo que a visualização tem verdadeiros efeitos intrusivos, no ambiente de 
vida comunitária.

Contrariamente ao que transparece de algumas apreciações, a questão não se resolve, pois, pela 
simples demarcação “física” dos espaços privado e público, determinando -se a legitimidade da qua-
lificação como taxa pela “ocupação” de um ou de outro, por parte da fonte emissora da mensagem 
publicitária. «É que – faz -se notar na referida declaração de voto do Conselheiro Benjamim Rodrigues 
– a utilidade essencial e determinante na óptica do utilizador que o obrigado do tributo obtém pela via 
do pagamento do tributo não é propriamente a utilidade traduzida na afixação ou inscrição dos anúncios 
nos bens do domínio privado mas sim, essencialmente, a utilidade dos mesmos poderem ser visíveis e 
tidos em conta por quem circula nos espaços públicos planificados pelos municípios e cuja preservação 
como ecologicamente sadios principalmente lhes compete».

A colocação, em prédios de propriedade privada, de anúncios de natureza comercial tem directa 
e muito marcante incidência “externa”, que extravasa da esfera dominial do respectivo titular. Pela 
natureza do efeito útil pretendido, ela contende necessariamente com o espaço público, cuja gestão e 
disciplina compete à edilidade exercitar. Justifica -se, assim, que a actividade publicitária seja relativa-
mente proibida (cfr., entre outros, o Acórdão n.º 558/98), ficando sujeita a um licenciamento prévio pelas 
câmaras municipais, “para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental” (artigo 1.º da Lei n.º 97/88 
de 17 de Agosto, alterada pela Lei n.º 23/2000, de 23 de Agosto).

De forma alguma este regime pode ser perspectivado como um obstáculo jurídico arbitrário, como 
uma intervenção abusivamente limitadora do jus utendi de um bem privado, com o único fito de obter 
receitas. Independentemente da posição adoptada quanto a saber se a iniciativa publicitária corresponde 
ou não ao gozo de uma faculdade contida no direito de propriedade privada, não sofre dúvida de que 
tal regime se encontra objectivamente legitimado pela tutela de reais interesses públicos, cuja preser-
vação é condição indispensável da “qualidade ambiental das povoações e da vida urbana”, nos termos 
constitucionalmente exigidos (alínea e) do artigo 66.º da CRP).».

A fundamentação deste acórdão, além do mais votado por unanimidade e com a autoridade re-
forçada resultante da formação alargada que o proferiu, é, como bem salienta o Exmo. Magistrado do 
MP no seu parecer, transponível para a apreciação da constitucionalidade da norma que configura o 
suporte jurídico da taxa exequenda supra identificada.

E, daí que, na esteira da mais recente jurisprudência do TC, plasmada no acórdão citado, e para 
cuja fundamentação se remete, se conclua, pois, pela conformidade da norma impugnada com os pre-
ceitos constitucionais.

A decisão recorrida de improcedência da oposição deduzida deve, por isso, ser confirmada, ainda 
que com diferente fundamentação.

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 1/6.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Impugnação do resultado de 2ª avaliação de imóvel urbano. Meio adequado. Utiliza-
ção prévia de reclamação graciosa: seu efeito em termos do prazo de impugnação. 
Impossibilidade de convolação desta reclamação em impugnação.

Sumário:

 I — De acordo com o disposto nos artºs 77º do CIMI e 134º do CPPT, do resultado 
das segundas avaliações cabe impugnação judicial, a deduzir no prazo de 90 dias 
após a sua notificação ao contribuinte, podendo esta ter como fundamento qual-
quer ilegalidade, designadamente a errónea quantificação do valor patrimonial 
tributário do prédio.
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 II — Se em vez de impugnação judicial o interessado deduziu previamente reclamação 
graciosa ao abrigo do artº 68º e segs. do CPPT, e a Administração Tributária 
indeferiu esta reclamação com fundamento em inadequado meio de defesa, a 
reclamação é irrelevante para efeitos de contagem do prazo referido no número 
anterior, uma vez que a lei a não prevê como condição do exercício da impugnação.

 III — Deste modo, se a impugnação veio a ser apresentada na sequência do indeferimento 
daquela reclamação para além do prazo de 90 dias referidos no n.º 1 do artº 134º 
do CPPT, aquela é extemporânea.

 IV — A Administração Tributária apenas está obrigada a convolar para a forma ade-
quada pedidos dos contribuintes inseridos em procedimento tributário, não lhe 
cabendo ordenar qualquer convolação quando estiver em causa forma de processo 
judicial tributário, pois esta competência cabe apenas aos tribunais tributários 
(cfr. os artºs 52º do CPPT e 98º, n.º 4 do CPPT e 97º, n.º 3 da LGT).

Processo n.º 758/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Jorge Rodrigues Ricardo Martins e outra.
Relator: Exm.º Sr. Consº. 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 
a impugnação deduzida por Jorge Macedo Ricardo Martins e Elsa Alexandra Neves Cabrita, idºs nos 
autos, contra a liquidação do IMT, no montante de 4.869,40 euros, relativo à fracção autónoma desig-
nada pela letra “E” do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, sito no Lote 2  - Quinta da 
Saúde  - Armação de Pêra, inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 3158, apresentando, para o efeito, 
alegações nas quais conclui:

a) A presente Impugnação Judicial foi interposta contra as liquidações adicionais de IMT, deriva-
das da 2ª avaliação do prédio urbano, inscrito na matriz predial da freguesia de Armação de Pêra, sob 
o artigo 3158, fracção E, o qual foi adquirido pelos ora Recorridos em 27/07/2007.

b) O Tribunal a quo julgou a impugnação procedente, decisão com a qual não podemos concordar 
porquanto

c) A avaliação do prédio consolidou -se na ordem jurídica, já que não foi apresentada impugnação 
judicial nos termos dos artºs 77º do CIMI e 134º do CPPT.

d) Apenas foram apresentadas, pelos Recorridos, Reclamações Graciosas do IMT liquidado em 
consequência.

e) À AT não cabia, ao contrário do entendido na douta sentença recorrida, a convolação das mesmas 
em impugnação da 2ª avaliação já que

f) O seu objecto e pedido não se coaduna com este meio processual como se depreende claramente 
do pedido nelas contido  - anulação das liquidações;

g) Foi invocado, inclusivamente, o artºs 68º e segs. do CPPT;
h) Não se encontra na disposição da AT a convolação de um meio de defesa gracioso num outro 

de natureza contenciosa, uma vez que os requisitos formais e implicações ao nível de custos e tempos 
de decisão são distintos;

i) Neste sentido v. artº. 108º do CPPT por contraposição ao artº. 69º do mesmo código tributário 
e artº. 97º da LGT;

j) Cabe ao próprio contribuinte a opção pelo meio processual correcto e que mais se adequa à 
sua pretensão;

k) Também os despachos proferidos nas Reclamações Graciosas se consolidaram na ordem jurídica, 
não se percebendo porque foram agora chamados aos presentes autos pelo Tribunal a quo;

I) Na PI da presente Impugnação Judicial, o pedido formulado consubstancia -se na anulação das 
liquidações de IMT. Não se impugna nem a 2ª avaliação, nem as decisões de Reclamação Graciosa;

m) Até porque foi interposta para além dos prazos previstos nos artºs 134º e 102º n.º 2 do CPPT.
n) Pelo que, a douta sentença ofendeu os preceitos legais supra mencionados e não deveria ter 

conhecido do mérito da causa.
No entanto, caso assim não se entenda, sempre se dirá o seguinte:
o) A douta sentença recorrida ofendeu, ainda, outros preceitos, como sejam, as disposições dos 

arts. 77º e 84º da LGT e 38º, 42º e 45º, n.ºs 2 e 3 da Portaria 982/2004 de 4 de Agosto e princípios 
fundamentais substantivos, pois

p) 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.
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q) É claro que numa situação em que os peritos avaliadores não se movem com liberdade e lar-
gueza, antes têm de agir com base e em conformidade com o que exaustivamente se encontra regulado, 
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 percentagem 
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 fundamen-
tação.

r) 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 artº. 62º do CIMI.

s) 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.

t) 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.

u) É este o actual entendimento do TCA do Sul  - Acórdão de 01/06/2010, proferido no Proc. 03953/10.
v) Logo, não enfermando o procedimento de 2ª avaliação de qualquer ilegalidade, a Impugnação 

deduzida, a apreciar -se o mérito, o que só por mera hipótese de raciocínio se admite, teria de improceder.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso e consequentemente revogada a 

sentença recorrida, que deverá ser substituída por Acórdão que mantenha as liquidações impugnadas, 
como é de JUSTIÇA.

II. Em contra -alegações os recorridos vieram concluir:
1ª). O acto tributário cuja consolidação na ordem jurídica a Fazenda invoca aplicou um coeficiente 

de localização que não foi nem aprovado nem publicado no Diário da República, como impunha o n.º 3 
do artº. 62.º do CIMI e que não foi sequer precedido do respectivo procedimento legal de aprovação, 
pelo que é ineficaz.

2ª). A reclamação graciosa tinha cabimento legal e da leitura da petição de impugnação resulta claro 
que são contestados e impugnados os fundamentos expostos na decisão da reclamação graciosa.

3ª). O coeficiente de localização aplicado no acto tributário impugnado foi indevidamente cal-
culado, pois não se adequa nem à localização do imóvel nem respeita o artº. 42º do CIMI quando este 
determina que deverão ser consideradas zonas geográficas homogéneas.

4ª). O próprio legislador, prevenindo as injustiças decorrentes da aplicação cega da fórmula, sentiu 
necessidade de alterar através da Lei n.º 64 -A/2008 de 31 de Dezembro a redacção dos nºs 4 e 5 do 
artº. 76.º do CIMI determinando que o valor resultante da aplicação da fórmula objectiva da avaliação 
deverá ser modificado quando se mostre que o VPT dela resultante seja superior em mais de 15% ao 
valor normal de mercado.

5ª). No caso dos ora alegantes, menos de dois anos depois da primeira avaliação, o VPT da frac-
ção baixou para um valor cerca de 47% inferior ao valor que esteve na base da liquidação adicional 
impugnada.

6ª). Menos 69.280,00 euros!
7ª). Pelo que dúvidas não subsistem que a referida liquidação adicional constitui injustiça grave, 

ostensiva e notória e mostra -se ferida de ilegalidade, traduzindo a liquidação adicional de I.M.T. im-
pugnada um claro, notório e inequívoco enriquecimento sem causa da Fazenda Pública à custa dos 
contribuintes.

Termos em que deve ser mantida a decisão recorrida como é de Justiça.
III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 219/220, no qual defende a procedência do recurso 

com a consequente improcedência da impugnação judicial.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) Os impugnantes são proprietários da fracção E, tipo T1 do prédio urbano em regime de pro-

priedade horizontal, sito no Lote 3, da Quinta da Saúde, Armação de Pêra e inscrito na matriz predial 
urbana, da freguesia de Armação de Pêra sob o artº 3158, que adquiriram pelo valor de €140.000,00 
(fls. 49 a 56, dos autos);

B) Em 11 -12 -2006 o prédio referido no ponto anterior foi avaliado em 215.220,00€ (fls. 132/133, 
dos autos);

C) Desta avaliação a sociedade vendedora requereu segunda avaliação ao abrigo do artº 76º do 
CIMI (fls. 134 a 136, dos autos);

D) Em 07/07/2008 os impugnantes foram notificados dos resultados das segundas avaliações, 
tendo mantido o valor atribuído (fls. 137 a 141, dos autos);

E) Para aquisição da referida fracção os impugnantes contraíram empréstimo bancário, tendo sido 
aquela fracção objecto de avaliação e fixado o seu valor em €154.000,00 (fls. 65, dos autos);
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F) Os impugnantes foram notificados para procederem ao pagamento de IMT adicional resultante 
da fixação do valor patrimonial tributário superior, datada de 09/07/2008, com data limite de pagamento 
31 -08 -2008 (fls. 33 e 34, dos autos);

G) Da liquidação adicional referida no ponto anterior apresentaram reclamação(ões) graciosa(s) 
em 12 -08 -2008 (fls. 35 a 47, 66 a 80, dos autos);

H) A(s) reclamação(ões) graciosa(s) foi(ram) indeferida(s) com fundamento no inadequado meio 
processual utilizado, por despacho de 08 -10 -2008 (fls. 103 a 108, dos autos);

I) Em 18 -11 -2008 deu entrada a presente impugnação (carimbo aposto no rosto de fls. 3 dos 
autos).

V. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
VI. Conforme resulta da alínea D) do probatório supra, os impugnantes foram notificados do 

resultado da segunda avaliação em 07.07.2008. Porém, em vez de impugnarem o resultado dessa ava-
liação para o tribunal tributário competente, deduziram reclamação graciosa ao abrigo dos artºs 68º e 
segs. do CPPT.

A Administração Tributária indeferiu essa reclamação invocando não ser esse o meio de defesa 
adequado para impugnação do resultado da segunda avaliação de imóvel.

O Mmº Juiz, todavia, entendeu que a reclamação graciosa deveria ter sido convolada pela Adminis-
tração Tributária em impugnação do resultado da segunda avaliação e, deste modo, considerou tempes-
tiva a impugnação apresentada na sequência daquela reclamação. E, seguidamente, decidiu de mérito.

Perante o que ficou dito, temos então que as duas questões a decidir no presente recurso são as 
seguintes:

a) A de saber se a reclamação graciosa era ou não meio próprio para impugnar o resultado da 
2ª avaliação ou, pelo menos, se a Administração Tributária podia ou devia convolar a reclamação em 
impugnação judicial ao abrigo do artº 97º, n.º 3 da LGT (conclusões das alíneas a) a m)).

b) A de saber se a avaliação padece de ilegalidade por aplicação de coeficiente de localização 
incorrecto ou injusto (conclusões das alíneas o) a t)).

Comecemos por conhecer da 1ª questão.
VI.1. Está em causa nos autos o resultado da segunda avaliação de imóvel urbano.
O artº 77º do CIMI estabelece o seguinte:
“1  - Do resultado das segundas avaliações cabe impugnação judicial, nos termos definidos no 

Código de Procedimento e de Processo Tributário.
2  - A impugnação referida no número anterior pode ter como fundamento qualquer ilegalidade, 

designadamente a errónea quantificação do valor patrimonial tributário do prédio”.
Por sua vez, sobre esta matéria diz o artº 134º do CPPT nos seus nºs 1, 2 e 7, respectivamente:
“1. 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.
2. Constitui motivo de ilegalidade, além da preterição de formalidades legais, o erro de facto ou 

de direito na fixação.
7. A impugnação referida neste artigo não tem efeito suspensivo e só poderá ter lugar depois de 

esgotados os meios graciosos previstos no procedimento de avaliação”.
Quer isto dizer então que os recorridos (impugnantes) deveriam, em caso de discordância com o 

resultado da 2ª avaliação, ter deduzido impugnação judicial no tribunal tributário competente.
Mas não será que podendo a reclamação graciosa prevista nos artºs 68º e segs. do CPPT ser de-

duzida com os mesmos fundamentos previstos para a impugnação judicial, não poderiam os recorridos 
ter desta usado  - como fizeram  - previamente à dedução da impugnação?

Desde já diremos que não.
Com efeito, as normas acima referidas (artº 77º do CIMI e 134º do CPPT) estabelecem um meio 

especial de reacção judicial contra ilegalidades da avaliação, do qual está afastada a Administração 
Tributária. E bem se compreende que assim seja, já que uma segunda avaliação de imóvel urbano 
tanto pode ser requerida pelo sujeito passivo, como por uma câmara municipal, como pelo chefe de 
finanças (artº 76º do CIMI). Deste modo, não faria depois sentido que a Administração Tributária 
viesse apreciar um acto praticado a seu pedido ou de terceiros, mas relativamente ao qual se exige a 
sua imparcialidade.

Aqui chegados temos então de concluir que as reclamações graciosas apresentadas pelos recorridos 
são irrelevantes para efeitos de impugnação do resultado de avaliação. Tal como refere o MºPº no seu 
parecer de fls. 219/220, a reclamação contemplada nos artºs 68º e segs. do CPPT visa actos tributários 
e não actos avaliativos.

E, assim sendo, daqui decorre que irrelevando as reclamações, a impugnação judicial apresentada 
no tribunal tributário deveria ter sido entregue no prazo de 90 dias contados da data da notificação do 
resultado da 2ª avaliação, ou seja desde 07.07.2008. Tendo -o sido apenas em 18.11.2008, é extempo-
rânea, em face do artº 134º, n.º 1 do CPPT.
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É certo que os recorridos (impugnantes) poderiam ter deduzido impugnação contra o acto tributário 
de liquidação ao abrigo dos artºs 99º e segs. do CPPT.

Porém, conforme se constata claramente quer das reclamações, quer da subsequente impugnação, 
o único fundamento por eles invocado é o da ilegalidade do acto de avaliação.

Ora, como bem referem, quer a recorrente Fazenda Pública, quer o MºPº, não tendo sido impug-
nado judicialmente o resultado da 2ª avaliação, nos termos previstos na lei, formou -se caso decidido 
ou resolvido sobre o valor da avaliação, pelo que esta não pode voltar a ser discutida.

Mas não deveria  - como se decidiu na decisão recorrida  - a Administração Tributária ter convolado 
as reclamações que lhes foram dirigidas pelos recorridos em impugnação judicial prevista nos artºs 77º 
do CIMI e 134º do CPPT?

Também aqui e acompanhado o MºPº entendemos que as reclamações não deveriam ser convo-
ladas em impugnação judicial.

Desde logo, e porque o objecto do pedido é a liquidação adicional e o pedido a sua anulação.
Mas, também, por outras razões nos parece que a Administração Tributária não poderia efectuar 

convolação.
Com efeito, existem no CPPT e na LGT normas sobre a convolação para o meio adequado no 

procedimento tributário (artº 52º do CPPT) e no processo judicial tributário (artº 98º, n.º 4 do CPPT e 
97º, n.º 3 da LGT).

Deste modo “Se, em caso de erro na forma de procedimento, puderem ser aproveitadas as peças 
úteis ao apuramento dos factos, será o procedimento oficiosamente convolado para a forma adequada” 
(artº 52º citado). Uma vez que o procedimento corre perante a Administração Tributária, a esta cabe 
ordenar a forma adequada de procedimento.

Já no processo judicial tributário estabelecem os artºs 98º, n.º 4 e 97º, n.º 3 acima citados:
“4. Em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada, 

nos termos da lei”.
“3  - Ordenar -se -á a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo 

a lei”.
Quer isto dizer que no caso de processo judicial cabe ao respectivo tribunal ordenar a forma 

correcta de processo.
Portanto, dos termos utilizados na lei “procedimento” e “processo” parece poder concluir -se 

não ser possível convolar um procedimento tributário em processo judicial, nem processo judicial em 
procedimento tributário.

Em face de tudo o que ficou dito, a decisão recorrida não pode manter -se, procedendo as conclu-
sões das alíneas a) a m) das alegações.

V.I.2. Em face da resposta dada à 1ª questão, fica prejudicado o conhecimento da segunda  - ile-
galidade da avaliação.

VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a sentença 
recorrida, julga -se improcedente a impugnação judicial e, em consequência, mantém -se a liquidação 
impugnada.

Custas pelos recorridos no tribunal recorrido e neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Indeferimento liminar da petição. Prosseguimento dos autos.

Sumário:

 I — O indeferimento liminar da petição deve ser cautelosamente decretado justificando-
-se, nomeadamente, em casos em que a continuação do processo constitua manifesto 
desperdício de actividade judicial.

 II — Ora, impondo -se nos autos a averiguação factual relevante para a decisão, a 
continuação destes é essencial para se chegar a uma decisão de mérito, pelo que 
a petição não podia ser liminarmente indeferida.
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Processo n.º 766/10 -30.
Recorrente: Condomínio Fechado dos Choupos, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. Condomínio Fechado dos Choupos, SA, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da 

decisão do Mmº juiz do TAF de Penafiel, que indeferiu liminarmente a petição inicial da impugnação 
por si deduzida contra a liquidação de imposto de selo no montante de 17.653,20 euros e juros com-
pensatórios no montante de 1.746,94 euros, relativo à aquisição que efectuou por escritura de compra 
e venda, lavrada no Cartório Notarial Margarida Regueiro, em Santo Tirso, em 04.04.2007, pelo preço 
de 635.000,00 euros, do prédio inscrito ma matriz predial urbana da freguesia de Santo Tirso, sob o 
artº 5298, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) Foram dados como provados todos os requisitos da simulação do negócio, que conduzem à 
sua nulidade.

2ª) A impugnação deveria ter sido julgada procedente,
3ª) Porque, atenta a nulidade do negócio, por simulação, inexiste o facto tributário subjacente à 

liquidação adicional de Imposto do Selo impugnada.
4ª) O Estado não pode ser entendido como terceiro na economia do artº 243º do Código Civil.
5ª) A protecção prevista no citado artigo dirige -se aos terceiros de boa fé que, em relação ao objecto 

do negócio simulado (nulo), tenham adquirido direitos incompatíveis com este,
6ª) O que não é caso da administração Fiscal que apenas beneficia dos efeitos colaterais (tribu-

tários) do negócio simulado.
7ª) A Administração Fiscal deve desconsiderar os efeitos jurídico -tributários do negócio nulo.
8ª) A nulidade poderia e deveria ter sido declarada neste processo, tanto mais que foram dados 

como provados todos os requisitos atinentes à simulação, não carecendo qualquer intervenção dos 
tribunais comuns.

9ª) A invocação da simulação não constitui exercício ilegítimo de um direito ou o seu abuso.
10ª) Não tem aplicação ao caso o disposto no artigo 10º da LGT porque, tendo em vista a tribu-

tação do facto tributário, ainda que ilícito, não se destina àquelas situações em que o facto tributário 
simplesmente não existe.

11ª) Foi violado o disposto nos artigos 99º do CPPT, 10º e 39º da LGT, 243º, 286º, e 334º. do 
Código Civil.

Termos em que revogando a decisão recorrida e declarada a nulidade do negócio com a conse-
quente destruição dos efeitos juridico -tributários, se fará JUSTIÇA.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 141/142 no qual defende a procedência do recurso.
III. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) A impugnação alega como fundamento da impugnante a inexistência da dívida de qualquer 

imposto (fls. 44).
B) O fundamento da inexistência da dívida do imposto é a alegada nulidade, por simulação, do 

contrato de compra e venda que está subjacente à transmissão do imóvel que determinou a sua avaliação 
e consequente liquidação adicional do IMT que deu origem à impugnação judicial (fls. 44).

C) A impugnação, anteriormente denominada “Construções José Lopes, Ldª”, pessoa colectiva 
n.º 503 912 816, alega que em 2006 era devedora de avultadas quantias e que para criar dificuldades 
à acção dos seus credores acordou com António Alfredo Martins Teixeira a transmissão simulada do 
referido prédio (fls. 43 e 44),

D) Em 16/3/2006, no Cartório Notarial do Notário Aníbal Castro da Costa, em Vila Nova de Fa-
malicão, compareceu a Impugnante e António Teixeira para celebração de escritura de compra e venda, 
declarando a impugnante vender o aludido prédio urbano a António Teixeira pelo preço de 600.004,46 € 
e este, por sua vez, declarando comprar o dito prédio (fls. 43 a 45 e 54 a 58).

E) Porém, nem a impugnante nem António Teixeira manifestaram a sua vontade real (fls. 47).
F) A impugnante nunca teve vontade de vender o prédio em causa, nem António Teixeira vontade 

de o comprar (fls. 47).
G) A impugnante, ao declarar vender, e António Teixeira, ao declarar comprar, não quiseram 

concretizar qualquer negócio (fls. 48).
H) A outorga da escritura em causa apenas teve como objectivo evitar que credores da oponente 

executassem o seu património (fls. 48).
I) A escritura de compra e venda celebrada no dia 16/03/2006 foi simulada, com o intuito de 

frustrar a execução do património da oponente por parte dos seus credores (fls. 49).
J) Na petição inicial a impugnante invoca como fundamento da anulação da liquidação adicional 

a simulação do negócio jurídico e a sua consequente nulidade (fls. 43 a 49).



53

V. A única questão a conhecer no presente recurso, de acordo com as conclusões das alegações e 
considerando também que foi a única tratada na decisão recorrida, é a de saber se, em face do negócio 
simulado de compra e venda celebrado entre a impugnante e António Teixeira, é legal a liquidação de 
imposto de selo.

V.1. O Mmº Juiz recorrido indeferiu liminarmente a petição de impugnação louvando -se nos 
seguintes argumentos:

a) A nulidade proveniente da simulação não pode ser arguida pelo simulador contra terceiro de 
boa fé, sendo que a boa fé consiste na ignorância da simulação ao tempo em que foram constituídos 
os respectivos direitos.

Assim, a impugnante não pode arguir a nulidade contra o Estado, que é terceiro de boa fé;
b) Por outro lado, a impugnante não pode invocar a simulação como fundamento da impugnação, 

uma vez que isso constituiria o exercício ilegítimo de um direito e um benefício ao infractor;
c) Deste modo, a ilicitude verificada na transacção do imóvel que esteve na origem da liquidação 

adicional impugnada não obsta à aplicação das regras legais de incidência tributária e à liquidação 
impugnada.

V.2. A recorrente, por sua vez, entende que, provados os requisitos da simulação do negócio, a 
impugnação deveria ter sido julgada procedente por inexistência de facto tributário.

O Estado não pode ser considerado como terceiro de boa fé para efeitos do artº 243º do Código 
Civil, já que esta norma visa a protecção de terceiros de boa fé que tenham adquirido direitos incom-
patíveis com o negócio simulado, o que não acontece com o Estado que apenas beneficia dos efeitos 
colaterais do negócio simulado.

V.3. O MºPº, no seu parecer acima citado, de fls. 141/142, pronunciou -se também no sentido da 
procedência da impugnação, argumentando o seguinte:

Como é sabido o facto tributário é o facto gerador do imposto ou o pressuposto de facto da obri-
gação do imposto.

No caso da tributação em Imposto de Selo em análise nos autos o facto gerador do imposto é a 
aquisição onerosa do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito sobre imóveis.

Sucede que, como se fez exarar no probatório (fls. 86) a escritura de compra e venda celebrada 
no dia 16.03.2006 foi simulada, com o intuito de frustrar a execução do património da oponente por 
parte dos seus credores.

Ora resulta do artº 39º, n.º 1 da Lei Geral Tributária que «Em caso de simulação de negócio jurí-
dico, a tributação recai sobre o negócio jurídico real e não sobre o negócio jurídico simulado».

Este normativo teve como base o artº 32º do antigo CPT, no qual se dispunha que «1  - Os actos 
ou negócios jurídicos nulos ou anuláveis constantes de documentos autênticos produzem os corres-
pondentes efeitos jurídico -tributários enquanto não houver decisão judicial a declará -los nulos ou a 
anulá -los, salvo as excepções expressamente previstas nas leis tributárias. 2  - A decisão judicial referida 
no número anterior implica a não tributação dos respectivos actos ou negócios jurídicos, sem prejuízo, 
porém, da tributação dos actos ou negócios jurídicos que subsistam».

No caso estamos perante um negócio jurídico simulado, nulo para o Direito Civil, e que não produz 
efeitos fiscais enquanto tal  - cfr., neste sentido, Diogo Leite de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues 
e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária I Anotada, 3ª edição, pág. 186, e ainda Lúcio Pimentel, 
O Conceito de Contribuinte Tributário, pág. 142.

É certo que na sentença recorrida se invoca ainda o disposto no artº 243º, nº.l do Código Civil 
para se concluir que a oponente não pode agora vir invocar a nulidade do negócio, sob pena de estar a 
exercer ilegitimamente um direito conferido pela lei e estar -se a beneficiar o infractor.

Porém, como bem refere a recorrente, a protecção prevista no artigo 243º não tem aplicação no caso 
subjudice, já que se dirige aos terceiros de boa fé que, em relação ao objecto do negócio simulado (nulo), 
tenham adquirido direitos incompatíveis com este, o que não é o caso da Administração Fiscal.

Acresce dizer que, sendo o facto gerador do imposto a aquisição onerosa do direito de propriedade 
ou de figuras parcelares desse direito sobre imóveis, e admitindo -se a inoponibilidade do negócio e da 
sua nulidade ao Estado, a liquidação indicada padeceria do vício decorrente da inexistência do facto 
tributário já que se estava a dar como existente um facto tributário que nunca existiu.

O que também constituiria o exercício ilegítimo de um direito pois que o Estado estaria a tributar 
um negócio jurídico que, por simulação absoluta, nem chegou a existir.

VI. Apesar de ter indeferido liminarmente a petição, o Mmº Juiz recorrido conheceu de mérito e 
deu como provados, nomeadamente, os seguintes factos (alíneas D) a I) do probatório):

D) Em 16/3/2006, no Cartório Notarial do Notário Aníbal Castro da Costa, em Vila Nova de 
Famalicão, compareceu a Impugnante e António Teixeira para celebração de escritura de compra e 
venda, declarando a impugnante vender o aludido prédio urbano a António Teixeira pelo preço de 
600.004,46 € e este, por sua vez, declarando comprar o dito prédio (fls. 43 a 45 e 54 a 58).

E) Porém, nem a impugnante nem António Teixeira manifestaram a sua vontade real (fls. 47).
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F) A impugnante nunca teve vontade de vender o prédio em causa, nem António Teixeira vontade 
de o comprar (fls. 47).

G) A impugnante, ao declarar vender, e António Teixeira, ao declarar comprar, não quiseram 
concretizar qualquer negócio (fls. 48).

H) A outorga da escritura em causa apenas teve como objectivo evitar que credores da oponente 
executassem o seu património (fls. 48).

I) A escritura de compra e venda celebrada no dia 16/03/2006 foi simulada, com o intuito de 
frustrar a execução do património da oponente por parte dos seus credores (fls. 49).

Ora, o pedido formulado pela impugnante na petição inicial foi o de anulação da liquidação 
adicional de imposto de selo no montante de 17.653,20 euros e juros compensatórios no montante de 
1,746,94 euros (v. parte final da petição e artº 3º, alínea b)) com fundamento em inexistência de facto 
tributário por negócio simulado.

De acordo com a alínea D) do probatório, a impugnante teria sido a vendedora do imóvel, decor-
rendo das restantes alíneas transcritas a existência de simulação absoluta quanto a essa venda.

Por conjugação do disposto no artº 1º, n.º 1 do Código do Imposto do Selo e verba 1  - 1.1 da respec-
tiva Tabela, o imposto de selo incide sobre a aquisição onerosa ou por doação do direito de propriedade 
ou de figuras parcelares desse direito sobre imóveis. E, embora o artº 2º do mesmo diploma determine 
que são sujeitos passivos do imposto os notários, conservadores dos registos civil, comercial, predial... 
que autentiquem os documentos particulares, relativamente aos actos, contratos e outros factos em que 
sejam intervenientes, relativamente aos actos ou contratos da verba 1.1 da tabela geral, são sujeitos 
passivos do imposto as pessoas singulares ou colectivas para quem se transmitam os bens. (Isto mesmo, 
que parecia já evidente, pois os notários apesar de sujeitos passivos apenas cobram o imposto, consta 
hoje do n.º 3 do mesmo Código que estabelece o seguinte: “3 — Não obstante o disposto no n.º 1, nos 
actos ou contratos da verba 1.1 da tabela geral, são sujeitos passivos do imposto as pessoas singulares 
ou colectivas para quem se transmitam os bens”.(Este número tem redacção dada pelo artº 82º da Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro).

Então, sendo a impugnante vendedora e não adquirente, não teria sequer legitimidade para impugnar 
o Imposto do Selo liquidado pela transmissão, cabendo tal legitimidade ao adquirente António.

Acontece, porém, que a impugnante invocou na sua petição outros factos relevantes e que constam 
de documentos (autênticos e particulares) que demonstram ser ela adquirente do imóvel e que foi por 
essa transacção que foi liquidado o imposto do selo impugnado.

Assim, constam dos artºs 12º, 13º, 22º, 33º e 34º da petição, respectivamente, os seguintes factos 
invocados pela impugnante:

Em 16.03.2006, no Cartório Notarial do Notário Aníbal Castro da Costa, em Vila Nova de Fa-
malicão, compareceu a Impugnante e o António Teixeira para a celebração da escritura de compra e 
venda (doc.s 3 e 4).

Declarando a impugnante vender o aludido prédio urbano ao António Teixeira...
No próprio dia da escritura, em 16.03.2006, ambos outorgaram contrato promessa de compra e 

venda com vista a assegurar o retorno do prédio à propriedade da impugnante (doc. n.º 5).
Em 4 de Abril de 2007, no Cartório Notarial da Notária Margarida Maria Nunes Correia Pinto 

Regueiro, em Santo Tirso, compareceu o António Teixeira e sua mulher e a impugnante para a cele-
bração de escritura de compra e venda (doc. n.º 6).

Nela declarando o António Teixeira e mulher vender à impugnante o mesmo prédio.
Quer isto dizer que, ao contrário do que consta no probatório, não foi invocada nem se realizou 

apenas a venda simulada referida na alínea D), mas também e posteriormente, teve lugar um contrato 
promessa e uma nova venda do imóvel à impugnante, sendo esta que motivou a liquidação do imposto 
do selo (v. doc. 1 -A.junto com a petição).

Verifica -se, assim, a existência de défice instrutório que este tribunal não pode suprir por apenas 
conhecer de direito, além de errado julgamento da matéria de facto e de direito, uma vez que foram 
apreciados na decisão factos não submetidos à apreciação do tribunal.

Deste modo, o indeferimento liminar não é adequado ao caso dos autos. Este deve ser cautelosa-
mente decretado justificando -se, nomeadamente, em casos em que a continuação do processo constitua 
manifesto desperdício de actividade judicial (Neste sentido v. os Acórdãos deste Tribunal e Secção, de 
09.03.2000 – Recurso n.º 024389 e de 02.05.1996 – Recurso n.º 019673 e de 09.10.2002 – Recurso 
n.º 026482).

No caso dos autos impõe -se a averiguação factual relevante para a decisão, pelo que a sua conti-
nuação não pode considerar -se actividade judicial desnecessária.

VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso pela fundamentação referida 
acima, revogando -se a decisão recorrida, devendo os autos prosseguir se nada mais obstar.

Sem custas.
Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão 

de Pinho. 
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 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Notificação da liquidação do acto tributário omitindo os 
fundamentos. Instauração da execução fiscal antes da entrega de certidões contendo 
a fundamentação. Artºs 36º e 37º do CPPT – sua constitucionalidade.

Sumário:

 I — A notificação de uma liquidação efectuada ao contribuinte, sem conter a respectiva 
fundamentação, confere a este o direito de requerer, dentro de 30 dias ou dentro do 
prazo para reclamação, recurso ou impugnação ou outro meio judicial que desta 
decisão caiba, se inferior, a notificação dos requisitos que tenham sido omitidos 
ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer pagamento (artº 
37º, n.º 1).

 II — O uso desta faculdade suspende o decurso dos prazos de reclamação, recurso, 
impugnação ou outro meio judicial mas já não o prazo de pagamento voluntário 
e de instauração da respectiva execução, nos termos dos artigos 85.º e 86.º do 
CPPT, se decorrer o prazo de pagamento sem que ele seja efectuado.

 III — A existência de irregularidades da notificação (que não as previstas no n.º 9 do 
artigo 39.º do CPPT, pois estas consubstanciando nulidades da notificação tornam 
esta absolutamente irrelevante para assegurar a eficácia do acto notificado) não 
constitui fundamento de oposição à execução fiscal enquadrável na alínea i) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

 IV — Os artºs 36º, nºs 1 e 2 e 37º, n.º 2, ambos do CPPT, assim interpretados, não 
ofendem o disposto no artº 268º, nºs 1 e 3 da CRP.

Processo n.º 789/10 -30.
Recorrente: José Adelino dos Santos Furtado.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. José Adelino dos Santos Furtado, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº 
Juiz do TAF de Almada que julgou improcedente a oposição à execução fiscal n.º 3409200701020927 
contra si instaurada para cobrança da quantia de 42.633,61 euros relativa a IVA, apresentando para o 
efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) Os actos tributários carecem de notificação, a qual deve conter sempre a decisão e os respec-
tivos fundamentos.

2ª) As comunicações/notificações anteriormente realizadas no âmbito do procedimento de liqui-
dação não exoneram a administração de notificar o contribuinte dos fundamentos do acto de liquidação 
posterior.

3ª) A notificação prévia do relatório de inspecção não autoriza, nos termos da lei, que a adminis-
tração deixe de comunicar os fundamentos da liquidação.

4ª) Quando a notificação do acto de liquidação não contiver os fundamentos do acto notificado, 
pode o sujeito passivo requerer ao abrigo do artigo 37.º do CPPT certidão que os contenha.

5ª) Quando a notificação não contenha os fundamentos do acto notificado, padece a mesma de 
ilegalidade por violação do disposto no artigo 36º, n.º 2, do CPPT.

6ª) Nessas circunstâncias, não existe notificação válida do acto tributário, o que prejudica a pro-
dução dos seus efeitos, conforme decorre do artigo 36º, n.º 1, do CPPT.

7ª) O artigo 37.º, nºs 1 e 2, admite a sanação dessa ilegalidade quando o contribuinte não requerer 
a notificação dos elementos omitidos e que deviam constar da notificação. No entanto, no caso de ter 
sido requerida a notificação desses elementos, inexiste sanação da apodada ilegalidade, não podendo 
considerar -se a notificação validamente realizada sem que os mesmos tenham sido levados ao conhe-
cimento do contribuinte, o que acarreta a ineficácia do acto notificado (artigo 36º, n.º 1, do CPPT).

8ª) Enquanto que o n.º 2 do artigo 37º do CPPT apenas disciplina o início da contagem do prazo 
de impugnação/reclamação/recurso, não contendendo substantivamente com a ineficácia do acto irre-
gularmente notificado, o suporte legal para a ineficácia do acto irregularmente notificado encontra -se 
substantivamente na disposição do artigo 36º do CPPT,
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9ª) Não pode o recorrente considerar -se validamente notificado sem que lhe sejam comunicados 
todos os elementos legalmente exigidos quando este expressamente o requeira.

10ª) Não produzindo efeitos o acto “notificado” não pode instaurar -se a execução fiscal por inexi-
gibilidade da dívida, sobretudo nos casos, como o presente em que foi requerida certidão contendo os 
elementos em causa antes de instaurada a execução e em tempo para que a Administração respondesse 
no prazo legal também antes da instauração do processo executivo.

11ª) A inexigibilidade da dívida tributária constitui causa de oposição à execução, e sendo a dívida 
inexigível devia a mesma ter sido julgada procedente.

12ª) Diverso entendimento do alegado, implica a inconstitucionalidade da norma do artigo 36º, 
nºs 1 e 2, do CPPT na interpretação segundo a qual validade da notificação, e a eficácia do acto notifi-
cando, dispensa a comunicação dos fundamentos do acto de liquidação, mesmo quando a mesma tenha 
sido expressamente requerida e os elementos omitidos não tenham sido notificados ao requerente na 
sequência desse acto, por violação do disposto no artigo 268º, nºs 1 e 3 da CRP.

13ª) O mesmo juízo se fazendo em relação à norma do artigo 37º, n.º 2, do CPT, interpretada no 
sentido de que, não contendo a notificação os elementos legalmente exigidos quanto à fundamentação 
do acto notificado, o uso da faculdade prevista na norma apenas “suspende” o decurso dos prazos de 
reclamação, recursos, impugnação ou outros meios judiciais, podendo instaurar -se o processo de exe-
cução fiscal sem que ao contribuinte tenha sido entregue a certidão requerida com a fundamentação 
fáctico -jurídica do acto notificado, por violação do disposto nos mesmos artigos do texto constitucional.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 240 e segs. no qual defende a manutenção da de-
cisão recorrida.

III. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) O ora oponente foi objecto de uma acção de inspecção tendo sido notificado do projecto de rela-

tório bem como da possibilidade de exercício do direito de audição prévia (cfr. fls. 70/92 e 107/112).
2º) Em 31/07/2006 foi exercido por escrito o direito de audição prévia como consta de 

fls. 93/106.
3º) O ora oponente foi notificado das conclusões e relatório de inspecção bem como dos rendimentos 

líquidos fixados em sede de IRS e do apuramento do imposto em falta em sede de IVA (cfr. fls. 113).
4º) Em 15/04/2007 foi instaurado no Serviço de Finanças de Almada 3 o processo de execução 

fiscal n.º 3409200701020927 em nome de José Adelino dos Santos Furtado por dívidas de IVA dos 
anos de 2002, 2003 e 2004 no montante total de € 42.633,61 (cfr. fls. 1/25 do processo da execução 
em apenso).

5º) Em 24/05/2007 foi efectuada a citação (cfr. assinatura do aviso de recepção de fls. 27 do 
apenso).

6º) Na citação consta como proveniência da dívida o IVA, não consta o montante da dívida por 
extenso e consta a assinatura do Chefe do Serviço de Finanças sem identificação nominal do mesmo 
(cfr. teor de fls. 26 do apenso).

7º) Em 23/11/2006 foram emitidas as notas demonstrativas das liquidações adicionais de IVA bem 
como das liquidações de juros compensatórios

(cfr. fls.11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47, 49, 51, 53 e 55).
8º) Nas notas de liquidação de juros compensatórios consta no quadro referente à fundamentação 

o seguinte “juros compensatórios liquidados nos termos dos artigos 89º do CIVA e 35º da Lei Geral 
Tributária por ter sido retardada a liquidação de parte ou da totalidade do imposto por facto imputável 
ao sujeito passivo”, constando ainda o valor do imposto em falta sobre o qual incidem juros, o período 
a que se aplica a taxa de juro, a taxa de juro aplicável ao período, a equivalente à taxa dos juros legais 
fixada nos termos do n.º 1 do artº. 559º do Código Civil, e consta ainda o montante dos juros (cfr. teor 
de fls. 33,35,37,39, 41,43,45,47,49, 51,53 e 55).

9º) Em 04/01/2007 foram entregues no Serviço de Finanças de Almada 3 pedidos de emissão de 
certidões contendo a fundamentação de facto e de direito relativas às liquidações de IVA dos períodos 
0206T, 0209T, 0212T, 0303T, 0306T, 0309T, 0312T, 04061, 0409T, 0412T (cfr. fls. 10, 12,14,16, 
18,20,22,24,26,28,30).

10º) No dia 04/01/2007 foi entregue no Serviço de Finanças de Almada 3 pedido de emissão de 
certidões contendo a fundamentação de facto e de direito relativas às liquidações de juros compensa-
tórios (cfr. fls. 32, 34, 36, 38,40,42,44,46,48,50,52,54).

11º) Em 07/01/2007 foi entregue no Serviço de Finanças de Almada 3 pedido de emissão de cer-
tidão contendo a fundamentação de facto e de direito relativa à liquidação de IVA do período 0203T 
(cfr. fls. 56).

12º) Em 25/06/2007 foi apresentada a petição de oposição (cfr. fls. 2).
V. Na petição inicial o oponente, ora recorrente, invocava a ineficácia do acto tributário, por a 

execução ter sido instaurada antes de lhe serem entregues certidões por si requeridas contendo a fun-
damentação, a nulidade do título executivo e outras irregularidades deste.
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Porém, nas alegações de recurso, o recorrente limitou -se a discutir a questão enunciada em 
primeiro lugar: ineficácia do acto tributário por falta de notificação na forma legal, por não ter sido 
acompanhado pela fundamentação.

Sendo assim, é esta a única questão que cumpre apreciar neste recurso.
V.1. Pronunciando -se sobre a referida questão, o MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 240 e 

segs., como se referiu, e no qual defende a manutenção da decisão recorrida, citando jurisprudência 
deste Supremo Tribunal em abono do seu entendimento.

Também a decisão recorrida decidiu louvando -se em jurisprudência deste mesmo Tribunal.
Posto isto, vejamos então se a questão suscitada pelo recorrente deve ser decidida de acordo com 

o seu entendimento ou não.
V.2. Esta questão tem sido tratada reiterada e uniformemente por este Supremo Tribunal, nome-

adamente nos acórdãos de 16.09.2009  - Recurso n.º 611/09, de 07.10.2009  -Recurso n.º 128/09, de 
18.11.2009  - Recurso n.º 801/09 e de 25.11.2009 – Recurso n.º 522709.

A argumentação utilizada por esta jurisprudência é a seguinte:
O artº 36º do CPPT estabelece o seguinte:
“1. Os actos em matéria tributária que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes 

só produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam validamente notificados.
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”.

Porém, e relativamente ao n.º 2, estabelece o n.º 1 do artº 37º do mesmo diploma que “1. Se a 
comunicação da decisão em matéria tributável não contiver a fundamentação legalmente exigida, a 
indicação dos meios de reacção contra o acto notificado ou outros requisitos exigidos pelas leis tributá-
rias, 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”.

Acrescenta o n.º 2 deste mesmo artigo que, “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”.

Temos então que, uma notificação de um acto de liquidação desacompanhada da fundamentação, 
não é nula ou ineficaz. E que assim é resulta do n.º 9 do artº 39º do mesmo diploma segundo o qual “O 
acto de notificação será nulo no caso de falta de indicação do autor do acto e, no caso de este o ter 
praticado no uso de delegação ou de subdelegação de competências, da qualidade em que decidiu, do 
seu sentido e da sua data”, inexistindo norma equivalente para a falta de notificação da fundamentação.

Quer isto então dizer que, a notificação nos termos acima referidos, é meramente irregular, po-
dendo essa irregularidade ser suprida pelo interessado pela forma referida no n.º 1 do artº 37º do CPPT, 
sanando -se no caso de ausência de reacção.

O facto de apenas nos casos previstos no artº. 39.º, n.º 9, do CPPT a não observância dos requisi-
tos legais das notificações implicar a sua nulidade, que tem como consequência a eliminação jurídica 
da totalidade dos efeitos do acto que dela enferma (artº. 134.º, n.º 1, do CPA), revela que se pretendeu 
legislativamente que, em todos os outros casos de não observância dos requisitos legais, a notificação 
irregular produza todos os efeitos para os quais é idónea, com excepção da determinação do início 
dos prazos de reacção contra o acto notificado, no caso de vir a ser usada a faculdade prevista no n.º 1 
deste art. 37.º.

Por outro lado, o facto de não se exigir, para regularização da situação gerada com a notificação 
irregular, a realização de uma nova notificação substituindo a anterior, mas apenas a «notificação dos 
requisitos que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os contenha» (n.º 1 deste artº. 37.º), 
confirma que se pretendeu que se mantenham os efeitos produzidos pela notificação dos elementos 
não omitidos, pois não se impõe que eles sejam comunicados novamente. À mesma conclusão conduz 
o facto de, se não for pedida, no prazo legal, a comunicação dos requisitos omitidos, a notificação 
produzir todos os seus efeitos, como se os contivesse.

Sendo assim, a notificação sem todos os requisitos exigidos, mas que contenha aqueles sem os 
quais ela é considerada nula, indicados no n.º 9 do artº. 39.º do CPPT, não deixará de valer como acto 
de comunicação ao destinatário quanto a tudo o que comunicou, produzindo os efeitos próprios de 
uma notificação quanto àquilo de que o informou, só não produzindo, no caso de o destinatário utilizar 
tempestivamente a faculdade prevista no artº. 37.º, n.º 1, do CPPT, o efeito de determinar o início dos 
prazos de impugnação administrativa e contenciosa do acto notificado.

Deste modo, tendo a comunicação efectuada ao contribuinte aptidão para informar sobre o mon-
tante da quantia liquidada e o prazo de pagamento voluntário e não sendo afastada por lei a relevância 
da notificação para este fim, quando ocorrer omissão de indicação da fundamentação de facto e de 
direito, tem de se concluir a notificação produz o seu efeito útil que lhes está legalmente associado de 
tornar eficaz o acto de liquidação em relação ao destinatário.
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V.3. No caso dos autos, está provado que o recorrente foi notificado da liquidação de IRS e do 
apuramento do imposto em falta em sede de IVA (facto 3º do probatório), terminando o respectivo 
prazo de pagamento em 31.01.2008 – v. fls. 11/56 dos autos (notas de liquidação).

De acordo com o disposto no artº 88º, n.º 1 do CPPT “Findo o prazo do pagamento voluntário 
estabelecido nas leis tributárias, será extraída pelos serviços competentes certidão de dívida com 
base nos elementos que tiverem ao seu dispor”. E acrescenta o artº 188º, n.º 1 do mesmo diploma que 
“Instaurada a execução, mediante despacho a lavrar no ou respectivos títulos executivos ou em relação 
destes, no prazo de vinte e quatro horas após o recebimento e efectuado o competente registo, o órgão 
da execução fiscal ordenará a citação do executado”.

Então, verificada a ausência do pagamento voluntário nada obsta, antes exige a respectiva norma, 
que a execução fiscal seja instaurada e ordenada a citação do executado. Deste modo, não ocorre a 
inexigibilidade da dívida, pelo que o fundamento invocado não pode enquadrar -se na alínea i) do n.º 1 
do artº 204º do CPPT.

V.4. Na conclusão 12ª o recorrente invocou a inconstitucionalidade das normas contidas nos nºs 1 
e 2 do artº 36º do CPPT se interpretadas no sentido de que “a validade da notificação, e a eficácia do 
acto notificando, dispensa a comunicação dos fundamentos do acto de liquidação, mesmo quando a 
mesma tenha sido expressamente requerida e os elementos omitidos não tenham sido notificados ao 
requerente, por violação do disposto no artigo 268.º, n.ºs 1 e 3 da CRP”.

Por sua vez, na conclusão 13ª, invoca ainda a inconstitucionalidade da norma do artigo 37.º, n.º 2, 
do CPPT, se “interpretada no sentido de que, não contendo a notificação os elementos legalmente 
exigidos quanto à fundamentação do acto notificado, o uso da faculdade prevista na norma apenas 
“suspende” o decurso dos prazos de reclamação, recursos, impugnação ou outros meios judiciais, 
podendo instaurar -se o processo de execução fiscal sem que ao contribuinte tenha sido entregue a 
certidão requerida com a fundamentação fáctico -jurídica do acto notificado ou sem que estes elemen-
tos lhe tenham sido comunicados”, por violação do disposto no mesmo artigo do texto constitucional.

Esta questão foi também tratada em recente acórdão deste Tribunal e Secção – Acórdão de 
16.09.2009 – Recurso n.º 611/2009. Porque se concorda com o que aí ficou decidido, transcrevemos o 
que ali ficou escrito, relativamente a esta matéria.

“A interpretação assim conjugada dos preceitos legais aqui aplicáveis (artigos 36,º e 37.º do 
CPPT) não contraria qualquer princípio ou norma constitucional, designadamente o artigo 268.º, n.º 3 
da CRP, como, de resto, o TC já se pronunciou no aresto supra citado, afirmando que tais normas não 
dispensam a Administração de notificar integralmente o acto administrativo ao interessado, apenas, 
prevenindo a hipótese de tal não ter sido feito, mandam contar o prazo para o recurso contencioso da 
data em que o interessado tomar, efectivamente, conhecimento da fundamentação do acto.

Igualmente no Acórdão de 25.11.2009 – Recurso n.º 522709, se escreveu: “Também não se 
julga, contrariamente ao alegado (cfr. o n.º 17 das conclusões das suas alegações de recurso), que 
esta interpretação do n.º 2 do artigo 37.º seja inconstitucional, por violação dos números 1 e 3 e da 
Constituição da República Portuguesa.

Não se vê, sequer, nem o recorrente explícita, como a interpretação acolhida possa por em causa 
o direito à informação (n.º 1) e à notificação e fundamentação dos actos lesivos (n.º 3).

A interpretação adoptada obsta, isso sim, a que a faculdade que o legislador consagrou, e bem, 
no n.º 1 do artigo 37.º do CPPT, possa ser abusivamente utilizada para impedir à legítima cobrança de 
créditos tributários sempre que se verifique alguma deficiência, que não nulidade ou inexistência, na 
notificação dos actos tributários, deficiência não impeditiva, contudo, do cumprimento da finalidade 
do direito à fundamentação de garantia de condições materiais para o adequado exercício dos direitos 
de defesa dos contribuintes”

Temos então que a interpretação acima exposta não viola o disposto no artº 268º, nºs 1 e 3 da CRP.
VI. Nestes termos e pelos fundamentos expostos, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se 

a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Penhora de crédito. Crédito litigioso. Competência do Chefe do Serviço de Finanças. 
Usurpação de poderes.
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Sumário:

 I — Quando é feita a notificação ao devedor de que o crédito foi penhorado, ele tem 
de tomar posição sobre esse crédito, reconhecendo -o ou negando -o.

 II — Quando o devedor nega essa obrigação (nega o crédito do executado), esse crédito 
passa a litigioso, independentemente de ter sido ou não intentada acção judicial 
para o efeito.

 III — Face a essa declaração, resta à Fazenda Pública uma situação: propor acção 
declarativa tendente à resolução do litígio (artº 224º, n.º 2 do CPPT, na redacção 
da Lei n.º 67 -A/07 de 31/12).

 IV — O Chefe do Serviço de Finanças carece de competência e não lhe estão conferidos 
poderes para declarar a inexistência do crédito, pelo que, ao fazê -lo, exorbita os 
seus poderes (artº 133º do CPA).

Processo n.º 879/10 -30.
Recorrente: Acuinova  - Actividades Piscícolas, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1  - Acuinova  - Actividades Piscícolas, SA, melhor identificada nos autos, não se conformando 
com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente a reclamação 
que deduziu contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Valença, que determinou a sua 
notificação para, no prazo de 10 dias, proceder ao depósito do crédito penhorado, no âmbito do pro-
cesso de execução fiscal n.º 2330200901012584, dela vem interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

1. A decisão judicial ora recorrida, ao não se pronunciar sobre a ilegalidade resultante de o des-
pacho do órgão de execução fiscal reclamado ter fixado o crédito alegadamente devido pela recorrente 
ao executado em €42.631,82, e não no montante de €39.911,06, que foi objecto da penhora, incorreu 
em omissão de pronúncia, o que implica a sua nulidade, nos termos do artigo 668º, n.º 1 alínea d) e 
660º, nºs 1 e 2 do Código de Processo Civil, aplicáveis por força do artigo 2º, alínea e) do CPPT, e do 
artigo 125º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

2. A douta decisão recorrida ao considerar que, com a declaração efectuada, a ora recorrente não 
procedeu à contestação do crédito penhorado, e ao pronunciar -se sobre a existência do crédito penho-
rado, não reconhecendo o seu carácter litigioso, violou o disposto no artigo 858º do CPC bem como 
no artigo 224º do CPPT.

3. A douta decisão recorrida ao julgar que não se verificou, in casu, qualquer compensação efectiva 
violou o disposto nos artigos 847º e 848º do Código Civil.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido da sua concordância com a matéria 

de facto e de direito expressa na sentença recorrida, para concluir que a mesma se deve manter inal-
terada.

O Relator, pelo despacho de fls. 95, veio suscitar a questão da nulidade do despacho reclamado, 
aliás, de conhecimento oficioso, já que este despacho, não só estaria ferido de vício de violação de lei, 
concretamente o disposto no artº 224º, n.º 2 do CPPT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 67 -A/07 
de 31/12 e 856º e segs. do CPC, mas também por que o seu autor careceria de competência para decla-
rar a existência ou não da obrigação imediata de pagar o crédito, tendo ultrapassado, dessa forma, os 
poderes que lhe são conferidos para o efeito (cfr. artº 133º do CPA).

Desta questão foram notificadas as partes (cfr. artº 704º do CPC), tendo, apenas respondido o 
recorrente de forma a conformar -se com o referido despacho (vide fls. 98 e 99).

Não foram colhidos os vistos legais, atenta a natureza urgente do processo.
2  - A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. No processo de execução fiscal n.º 2330200901012584 foi, em 19/10/2009, determinada 

a penhora do crédito da ali executada, “lngikey, SA” sobre a ora reclamante, até ao montante de 
€39,911,06.

2. Notificada nos termos e para os efeitos dos artigos 224º do CPPT e 856º do CPC, a ora recla-
mante apresentou um requerimento em 22/10/2009, constante de fls. 6 do processo de execução fiscal 
apenso e que aqui se dá por reproduzido, no qual, em suma, informava que no seu entender havia in-
cumprimentos contratuais por parte da executada a nível de prazos, e que nada iriam pagar àquela, até 
apurar o montante de penalidades e prejuízos, pelo que o crédito em causa deveria ser tido por litigioso.

3. Em 30/04/2010, pelo Chefe do Serviço de Finanças de Valença do Minho, foi proferido des-
pacho constante de fls. 38 e ss do processo de execução fiscal apenso, que aqui se dá por reproduzido, 
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que determinou a notificação da reclamante para, no prazo de 10 dias, proceder ao depósito do crédito 
da ali executada, “lngekey, SA”, sobre a ora reclamante, no valor de €42.631,82.

3  - Comecemos pela apreciação da questão da nulidade da sentença por omissão de pronúncia 
arguida pela recorrente, por que prejudicial.

Em suma, alega a recorrente que o Mmº Juiz “a quo” não se pronunciou sobre a ilegalidade resul-
tante de o despacho do órgão de execução fiscal reclamado ter fixado o crédito alegadamente devido 
pela recorrente ao executado em € 42.631,82 e não no montante de € 39.911,06, que foi objecto da 
penhora, tal como, expressamente, havia invocado nos itens 7 e 8 da sua petição inicial.

Como é sabido, nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil e 125º, 
n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, a decisão judicial é nula quando o juiz deixe 
de pronunciar -se sobre questão que devesse apreciar.

Esta nulidade (como, aliás, repetidamente tem dito esta Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo) está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, previstos no artigo 660º, n.º 1 do 
Código de Processo Civil, no qual se estabelece que o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões 
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada 
pela solução dada a outras, por tal modo que é a omissão ou infracção a esse dever que concretiza a 
dita nulidade.

Cfr. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, Vol. V, pág. 143.
Na situação em apreço, o Mmº Juiz “a quo” decidiu que “no seu parecer o MP suscita a questão 

de ser reduzida a importância cujo pagamento foi a reclamante notificada para proceder em 10 dias.
Todavia, não constituindo a questão referida matéria de conhecimento oficioso, nem tendo sido a 

mesma colocada pela reclamante, estará ao tribunal vedado o conhecimento da mesma”.
Ora, sendo assim, o não conhecimento da questão suscitada pela recorrente na petição inicial 

constitui uma decorrência inelutável da sentença ter considerado, embora erradamente, como vimos, 
que a mesma, sendo de conhecimento oficioso, não foi reclamada pela recorrente.

O que evidencia um erro de julgamento, mas não uma situação de omissão de pronúncia.
Pelo que não tem, como consequência, a respectiva nulidade.
Assim e nesta parte, o recurso não pode proceder.
4  - Posto isto, passemos então à apreciação do objecto do recurso.
Consiste este em saber se o despacho reclamado é ilegal.
Alega a recorrente que a sentença recorrida ao considerar que, com a declaração efectuada, a ora 

recorrente “não procedeu à contestação do crédito penhorado, e ao pronunciar -se sobre a existência do 
crédito penhorado, não reconhecendo o seu carácter litigioso, violou o disposto no artigo 858º do CPC 
bem como no artigo 224º do CPPT”.

Por outro lado, “a douta decisão recorrida ao julgar que não se verificou, in casu, qualquer com-
pensação efectiva violou o disposto nos artigos 847º e 848º do Código Civil”.

Vejamos se lhe assiste razão
Dispõe o predito artº 224º, n.º 1 do CPPT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 67 -A/2007 

de 31/12 que “A penhora de créditos consiste na notificação ao devedor, feita com as formalidades da 
citação pessoal e sujeita ao regime desta, de que todos os créditos do executado até ao valor da dívida 
exequenda e acrescido ficam à ordem do órgão da execução fiscal, observando -se o disposto no Código 
de Processo Civil, com as necessárias adaptações e ainda as seguintes regras…”.

Por sua vez, acrescenta o n.º 2 daquele preceito legal que “no caso de litigiosidade do crédito 
penhorado, pode também a Fazenda Pública promover a acção declaratória, suspendendo -se entretanto 
a execução se o executado não possuir outros bens penhoráveis”.

Por outro lado nos artºs 856º e segs. do CPC fixam -se as regras da penhora de direitos, nomea-
damente da penhora de créditos.

Ressalta, assim, destes dispositivos legais que a existência ou inexistência do crédito não afecta 
a legalidade da penhora, nem a respectiva averiguação cabe ao órgão de execução fiscal.

De acordo com o disposto naqueles normativos, em primeiro lugar assegura -se a finalidade da 
execução penhorando o crédito e, depois, têm lugar os actos tendentes à sua confirmação que, no âmbito 
da execução, se resumem à declaração do terceiro devedor.

Do que fica exposto, quando é feita a notificação ao devedor de que o crédito foi penhorado, ele 
tem de tomar posição sobre esse crédito, reconhecendo -o ou negando -o. E quando o devedor nega a 
obrigação (nega o crédito do executado), esse crédito passa a ser litigioso, independentemente de ter 
sido ou não intentada acção judicial para o efeito.

Em face de tal declaração, resta à Fazenda Pública uma situação, a saber: propor acção declarativa 
tendente à resolução do litígio.

Ora e voltando ao caso dos autos, como resulta do documento junto a fls. 6 e 7 da execução 
apensa, muito embora a recorrente tivesse reconhecido a existência do crédito em causa  - o que resulta 
da referência expressa aos artºs 224º do CPPT e 856º e 858º do CPC e ainda da expressão “nada iremos 
pagar à INGEKEY”, como bem alega a recorrente  -, o certo é que acaba por negar a obrigação de o 
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pagar, invocando para o efeito excepção peremptória de incumprimento do contrato, consubstanciada 
no n.º 1.3 do n.º 16.1 da cláusula 16ª do contrato de empreitada para execução da obra junto a fls. 12 e 
segs. do processo de execução fiscal apenso, que lhe confere o direito à cessação do contrato.

Pelo que o crédito em causa não pode deixar de ser reconhecido como litigioso.
Acontece, porém, que e como resulta do despacho reclamado, o Chefe do Serviço de Finanças 

pronunciou -se sobre essa litigiosidade do crédito, não a reconhecendo, por considerar que “sobre ele 
não impende qualquer litígio.

O que refere a Acuinova é que haverá, por parte da Ingekey, o incumprimento de obrigações 
contratuais sujeitas a penalizações ainda por apurar.

O que pretende a Acuinova com o seu comportamento é fazer a retenção do crédito reconhecido 
da Ingekey, até ser apurado o seu eventual crédito.

Ora, nos termos do art. 754 do CC, só há direito de retenção quando exista reciprocidade de cré-
ditos entre o detentor da coisa e aquele a quem a sua entrega é devida…”.

Deste modo, ao proferir aquele despacho o Chefe do Serviço de Finanças exorbitou as suas 
funções, pois carece de competência e não lhe estão conferidos poderes para decidir o litígio que está 
subjacente ao alegado pela recorrente, isto é, a obrigação de pagar o crédito, nem tão pouco fazer um 
juízo de mérito relativamente às causas da excepção alegada, já que, tratando -se de questão de natureza 
cível, só os tribunais são os competentes para dela conhecer.

Pelo que, esse despacho está, assim, ferido de vício de violação de lei, concretamente o disposto 
nos artºs 224º, n.º 1 do CPPT e 856º e segs. do CPC e o seu autor carece de competência para declarar 
a existência ou não da obrigação imediata de pagar, negada pelo devedor do crédito penhorado, tendo 
ultrapassado, assim, os poderes que lhe são legalmente conferidos para o efeito (cfr. artº 133º do CPA), 
o que tem como consequência a sua nulidade.

Neste sentido, pode ver -se o Acórdão desta Secção do STA de 11/10/06, in rec. n.º 689/06 e Jorge 
Sousa, in CPPT anotado, 5ª ed.,Vol. II, págs. 461 e 462.

Prejudicado fica, assim, o conhecimento da outra questão suscitada.
4  - Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença 

recorrida e, em consequência, anular o despacho reclamado.
Sem custas.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Convenção para evitar a dupla tributação. IRS. Rendimentos do trabalho auferidos 
no estrangeiro. Residência no estrangeiro.

Sumário:

 I — A remissão para a legislação fiscal interna dos Estados contratantes constante 
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 não deve ser entendida como uma remissão 
incondicional.

 II — O artigo 4.º, n.º 1 da referida Convenção obriga a que a análise da questão da 
residência seja feita individualmente, pessoa a pessoa, abstraindo da situação fa-
miliar do sujeito em causa e estabelece limites à natureza das conexões adoptadas 
pelas leis dos Estados Contratantes, impondo -se que tais critérios exprimam uma 
ligação efectiva com o território do Estado.

 III — O critério de “residência por dependência” adoptado no artigo 16.º, n.º 2 do 
Código do IRS, porque não respeita as limitações convencionais ao conceito de 
residência que os Estados Contratantes podem adoptar, não é fundamento válido 
para uma pretensão tributária do Estado português em face de um residente na 
Alemanha que aí tenha obtido no ano em causa todos os seus rendimentos e que 
não seja tributado nesse país apenas pelo facto de o Estado alemão ser o Estado 
da fonte dos rendimentos do trabalho.
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 IV — Provando -se que o impugnante residiu durante todo o ano de 2001 na Alemanha 
onde foi tributado pelos seus rendimentos do trabalho, não pode o Estado Português 
tributar tais rendimentos, pelo que se impõe a anulação da liquidação respectiva, 
quanto a esses rendimentos.

 V — Abrangendo a declaração de rendimentos desse ano, rendimentos do trabalho 
auferidos em Portugal pelo cônjuge do impugnante, mesmo estando estes sujeitos 
a imposto, não pode anular -se parcialmente a liquidação, dada a indivisibilidade 
do acto tributário e a natureza de contencioso anulatório da impugnação judicial.

Processo n.º 882/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: David Queiroz Correia.
Relator: Exmº. Sr. Consº. 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 Coimbra que julgou pro-
cedente a impugnação deduzida por David Queirós Correia, melhor identificado nos autos, contra a 
liquidação oficiosa de IRS do ano de 2001 e respectivos juros compensatórios, no montante de 1.978,63 
euros apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) - Discute -se nos autos a liquidação adicional do IRS do ano 2001, na parte em que se encontra 
afectada pelos rendimentos (da categoria A) obtidos pelo impugnante como trabalhador emigrante na 
Alemanha, sendo certo que não pôs em causa a competência internacional de Portugal para efectuar a 
liquidação inicial resultante da declaração espontânea dos rendimentos obtidos no estrangeiro (na qual 
declarara retenções feitas a titulo de imposto alemão superior às realmente efectuadas).

2ª) - Nesse período, o impugnante esteve ausente de Portugal durante mais de 183 dias mas manteve 
em território português a habitação, sua e do restante agregado familiar incluindo o seu cônjuge;

3ª) - Os rendimentos obtidos na Alemanha foram espontaneamente declarados na 1ª declaração 
familiar, confessando expressamente os sujeitos passivos que são residentes e têm o seu domicílio fiscal 
em Portugal por ser aqui “que se situa o seu centro de interesses vitais”  - ver artigo 12º p.i.;

4ª) - O art. 4º 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;

5ª)  - A lei portuguesa, nomeadamente o artº. 84º CC e os artigos 14º, 15º e 16º CIRS, com a 
redacção 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;

6ª)  - Nos termos do DL 463/79, de 30 de Novembro, os contribuintes portugueses devem possuir 
um “número de identificação fiscal” a que está obrigatoriamente associado um domicilio electivo, 
designado “domicilio fiscal”, normalmente fixado na residência habitual ou, havendo várias, onde o 
contribuinte repute que se situa a sua estada principal ou o seu “centro de interesses vitais”;

7ª)  - Ao optar por não comunicar a sua ausência do território português impugnante manteve o 
seu domicílio electivo e fiscal em Portugal, que é o primeiro dos critérios referidos no n.º 1 do art. 4º 
da Convenção;

8ª)  - Além disso, o n.º 2 do mesmo art. 4º 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;

9ª) - Muito respeitosamente, parece que esta norma nega apoio à interpretação que serve de base 
à recente jurisprudência do STA que, por sua vez, fundamenta a decisão recorrida;

10ª)  - Por tudo isso, a AT, através do seu oficio -circulado n.º 20.032, de 31/1/2001, a jurispru-
dência, 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 artº. 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 Interna-
cional, Tributação das Operações Internacionais, p. 245 e ss;

11ª)  - 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.
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12ª) - 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.

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.

13ª) - Donde resulta a respeitosa discordância com o doutamente decidido na sentença recorrida, 
nomeadamente no que se refere à interpretação a fazer do artigo 15º da CDT e à decisão de anulação 
das liquidações na parte impugnada;

14ª) - Até porque, a liquidação (totalmente) anulada pela decisão recorrida inclui, para além dos 
rendimentos obtidos na Alemanha, outros rendimentos  - perfeitamente identificados e quantificados 
 - obtidos em Portugal que, em rigor não estão impugnados (e nessa parte não deveriam estar abrangidos 
pela condenação de “anulação”)

15ª)  - Além disso, se os SP aceitaram a competência internacional de Portugal para efectuar a 
liquidação inicial do IRS (embora dessa liquidação tivesse resultado colecta nula, por dedução indevida 
de retenções declaradas erradamente como tendo sido feitas na Alemanha a titulo de imposto sobre 
o rendimento, quando na realidade se destinavam à Segurança Social) não podem pôr em causa essa 
competência, só após a liquidação adicional resultante da redução do valor declarado a titulo de reten-
ções, muito depois dessa competência se ter consolidado,

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, ou, subsidiaria-
mente, ordene a anulação parcial das liquidações, limitada à parte em que estas estão afectadas pelos 
rendimentos obtidos no estrangeiro, assim se fazendo a habitual JUSTIÇA.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 198/199, no qual defende a confirmação da sentença 
recorrida quanto à anulação da liquidação resultante de rendimentos obtidos no estrangeiro e a sua 
revogação quanto à anulação da liquidação resultante de rendimentos obtidos em Portugal.

III. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1ª)  - O processo de impugnação judicial deu entrada neste Tribunal em 23.03.2006.
2º)  - O impugnante é trabalhador dependente, exercendo a profissão de pintor da construção civil, 

em Hamburgo, na Alemanha, por conta de “Hotel InterKontinental”, há mais de 20 anos, conforme 
teor do documento nº. 8 junto aos autos conjugado com a prova testemunhal produzida e que aqui se 
dá por integralmente reproduzido.

3º)  - Em Portugal residem a esposa e filhas do impugnante, conforme resultou da articulação dos 
documentos juntos aos autos com os depoimentos produzidos em sede de inquirição de testemunhas 
realizada,

4º)  - No ano de 2001, o impugnante auferiu, na Alemanha, rendimentos de trabalho dependente 
no valor global de 48 172 DM, conforme teor do documento nº. 11 junto aos autos e cujos termos se 
dão aqui por integralmente reproduzidos.

5º)  - E, por conta desses rendimentos pagou impostos, na Alemanha, no valor de 1 726DM, tendo 
efectuado descontos para a Segurança Social no valor de 5 823 DM.

6º)  - Em 2 de Dezembro de 2005, a Direcção Geral dos Impostos emitiu a liquidação oficiosa 
nº. 2005 4004452648, correspondente ao documento com a identificação nº. 2005 00013126719 em 
sede de IRS e referente aos rendimentos do ano de 2001 e juros compensatórios, no valor a pagar de 
€ 1978,63 e correspondendo à data de compensação 2005.12.07, conforme teor de doc. nº. 2 de fls. 19 
a 20 e cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.

7º)  - Por despacho concordante de 15.11.2005 do Director de Serviços da Direcção de Serviços das 
Relações Internacionais, com vista à correcção da declaração modelo 3 de IRS, referente à informação 
nº. 11 381/05 de CDT  -Alemanha  - Liquidação do IRS de 2001, consignou -se, em síntese, que fossem 
considerados os valores constantes dos referidos documentos, para efeitos de atribuição de um crédito 
de imposto por Dupla Tributação Internacional, nos termos do disposto nos artigos 15º., parágrafo de 1 
a 24º, parágrafo 1, alínea a) conjugados da CDT -Alemanha, bem como, no que respeita às contribuições 
obrigatórias para regimes de protecção social, conforme os termos da informação de fls. 23 e 24 dos 
autos e que aqui se dão por integralmente reproduzidos.

8º)  - O impugnante foi, por carta registada, notificado, através do ofício nº. 4380, de 25.11.2005, 
referente ao processo 604/2.1 que a declaração modelo 3 de IRS respeitante ao ano de 2001, apresentada 
em 30.04.2002, iria ser objecto de correcção nos termos constantes do ofício nº. 30166, de 16.11.2005 
da Direcção de Serviços do IRS e que, querendo, poderá utilizar do direito de audição nos termos pre-
vistos no artigo 60º., nº. 1, a) da LGT, no prazo de 10 dias, conforme teor de fls. 21 e cujos termos se 
dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.
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9º)  - O impugnante em 12 de Dezembro de 2005 exerceu, por escrito, o seu direito de audição, 
conforme os termos constantes do requerimento de fls. 26 a 28 cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais.

10º)  - Conforme documento de tradução constante de fls. 31 e 32 dos presentes autos, a “Intercon-
tinental Hamburg” certificou que o impugnante David Correia Queirós, nascido a …, em …, Miranda 
do Corvo, no ano de 1999: trabalhou 12 meses, tendo usufruído 30 dias de férias de acordo com a tarifa 
laboral; no ano de 2000 trabalhou 12 meses, tendo usufruído 30 dias de férias de acordo com a tarifa 
laboral; no ano de 2002 trabalhou 12 meses, tendo usufruído 30 dias de férias de acordo com a tarifa 
laboral; O contrato de trabalho mantém -se irrevogável, estando datado de 31 de Outubro, conforme 
teor de fls. acima indicadas e que aqui se dão por integralmente reproduzidas.

11º)  - A Junta de freguesia de Hamburg -Mitte, cidade livre e hanseática de Hamburgo emitiu em 
27.10.2005, o certificado de residência em nome de David Queirós Correia, nascido em …, com data 
de entrada em 07.09.81, atestando que este tem domicílio no apartamento sito …, …, … Hamburg, …, 
conforme tradução de fls. 33 do documento de fls. 34 cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais.

12º)  - A repartição de Finanças de Hamburg Mitte, em 30 de Abril de 2006, emitiu em nome de 
David Correia, nascido a …, contribuinte com o nº. …, residente na …, …, … Hamburgo, um certifi-
cado de “não inconveniência” no qual declara que aquele está inscrito na repartição de finanças acima 
mencionada sob o número de imposto 74/010/13223 do imposto complementar que, de momento, 
não existe qualquer atraso no pagamento e que tem cumprido as suas obrigações fiscais sem qualquer 
reparo. Com a menção de escrito à mão e que foram apresentadas e levadas a efeito as declarações 
fiscais de 1999 até 2004, conforme teor do documento junto a fls. 35 a 37 dos autos e que aqui se dá 
por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

13º)  - Por ofício nº. 186, datada de 10.01.2005, enviado por correio registado com aviso de recepção 
foi o impugnante notificado, na pessoa do seu mandatário legal do teor do despacho que recaiu sobre 
o direito de audição, remetido em anexo, no qual se informava aquele que a liquidação resultante da 
correcção à declaração modelo 3 de IRS, do ano de 2001, será oportunamente notificado pelos Serviços 
Centrais da Direcção Geral dos Impostos, conforme teor de fls. 39 dos autos e cujos termos se dão aqui 
por integralmente reproduzidos.

14º)  - O Intercontinental Hamburg, em 9 de Janeiro de 2006 emitiu um certificado, confirmando 
que o impugnante no ano de 2001 trabalhou 12 meses, tendo usufruído de 30 dias de férias de acordo 
com a tarifa laboral. E que o contrato de trabalho se mantém irrevogável, conforme teor do documento 
nº. 8 junto a fls. 43 dos autos e cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

15º)  - O impugnante exerceu o direito de audição em 12.12.2005, através de requerimento escrito 
com o número de entrada de 11 564, dos Serviços de Finanças, conforme teor de fls. 5 a 7 dos presentes 
autos e cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.

16º)  - O impugnante apresentou o Documento Único de Correcção, nº. 373540, referente 
aos rendimentos do ano de 2001, em 28.11.2005, conforme teor do modelo da declaração junto a 
fls. 17 e anexos até fls. 26 do processo administrativo e cujos termos se dão aqui por integralmente 
reproduzidos.

17º) - A declaração oficiosa/DCO, modelo 3 foi entregue em 2005.11.25, conforme o teor 
de fls. 27 a 29 verso nos termos naquela melhor exarados e que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos.

V. A questão a decidir nos autos é a de saber se o impugnante, para efeitos de aplicação da Con-
venção entre a República Portuguesa e a República Federal da Alemanha para evitar a Dupla Tributa-
ção em matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital (aprovada para ratificação pela Lei 
n.º 12/82 de 3 de Junho), deve considerar -se residente em território português, questão cuja decisão 
implica a interpretação do artigos 4.º da referida Convenção.

V.1. Esta questão foi já desenvolvida e decidida, entre outros, no acórdão de 25.03.2009, deste 
Tribunal e Secção, proferido no Recurso n.º 68/09. A doutrina defendida neste aresto foi seguida nos 
acórdãos proferidos nos Recursos nºs 382/09 e 363/10, não havendo motivo para adoptar agora outra 
interpretação daquela norma.

A fundamentação utilizada no Acórdão de 25.03.2009 citado (e seguida nos restantes) é, em 
resumo, a seguinte:

“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 
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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 “Re-
sidente” 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 internos 
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, consa-
gram 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».

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..., é residente na Alemanha desde 1973 (cfr. os pontos 
1, 4, 1.º parte, e 12 do probatório e documentos junto aos autos aí citados), sendo a qualidade de resi-
dente em Portugal que a Administração fiscal portuguesa lhe imputa e que a sentença de 1.ª instância 
acaba por aceitar, não obstante reconhecer que “a sua residência se encontra em território alemão 
nos termos ditados pelo direito interno desse Estado” (sentença a fls. 112 dos autos), “fruto da resi-
dência da impugnante esposa em território nacional no decurso do ano de 1997” (sentença a fls. 113 
dos autos).

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 con-
vencional de A.... Acresce que também os critérios atendíveis para efeitos da CDT Portugal -Alemanha 
para determinar 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 cons-
tante 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), reconhecendo de forma expressa a sentença impugnada (cfr. o n.º 3 do respectivo relató-
rio, a fls. 105 dos autos) que “em conformidade com as normas do direito tributário interno alemão, 
o impugnante possui real e efectiva residência na Alemanha, sendo tributado pelo seu rendimento 
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universal (world -wide income). O mesmo se colhe da informação prestada no âmbito do processo 
de assistência mútua administrativa entre a Administração fiscal portuguesa e as autoridades fiscais 
alemãs (cfr. documentos juntos a fls. 108 a 115 do apenso administrativo), como consta do probatório 
(cfr. o n.º 4, supra transcrito).

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”.

…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 resi-
dente 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 “de-
sempatar”, 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”.

No caso dos autos está provado que:
 - O impugnante é trabalhador dependente, exercendo a profissão de pintor da construção civil, 

em Hamburgo, na Alemanha, por conta de “Hotel InterKontinental”, há mais de 20 anos, conforme 
teor do documento nº. 8 junto aos autos conjugado com a prova testemunhal produzida e que aqui se 
dá por integralmente reproduzido (artº 2º do probatório).

 - Em Portugal residem a esposa e filhas do impugnante, conforme resultou da articulação dos 
documentos juntos aos autos com os depoimentos produzidos em sede de inquirição de testemunhas 
realizada (artº 3º do probatório).

 - No ano de 2001, o impugnante auferiu, na Alemanha, rendimentos de trabalho dependente no 
valor global de 48 172 DM, conforme teor do documento nº. 11 junto aos autos e cujos termos se dão 
aqui por integralmente reproduzidos (artº 4º do probatório).

 - E, por conta desses rendimentos pagou impostos, na Alemanha, no valor de 1 726DM, tendo 
efectuado descontos para a Segurança Social no valor de 5 823 DM (artº 5º do probatório).

Em face da doutrina acima exposta temos então de concluir que, para efeitos de aplicação da CDT 
Portugal -Alemanha, o impugnante 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.

Sendo assim, os rendimentos auferidos pelo impugnante em 2001 e já tributados pelo Estado 
Alemão não podem ser tributados em Portugal.

V.2. A recorrente Fazenda Pública pediu subsidiariamente a anulação da liquidação apenas na 
parte referente aos rendimentos auferidos na Alemanha, isto “porque a liquidação (totalmente) anulada 
pela decisão recorrida inclui, para além dos rendimentos obtidos na Alemanha, outros rendimentos 
 - perfeitamente identificados e quantificados  - obtidos em Portugal que, em rigor não estão impug-
nados (e nessa parte não deveriam estar abrangidos pela condenação de “anulação”.(conclusão 4ª 
das alegações).

Será que este pedido procede?
Embora não conste do probatório a existência de outros rendimentos auferidos pelos outros ele-

mentos do agregado familiar em Portugal, da declaração Mod 3 constante de fls. 34 e 35 do apenso 
consta ter o Sujeito passivo B auferido em 2001 rendimentos de trabalho dependente no montante de 
1.163,60 euros.

Ora, assim sendo, estes rendimentos estariam sujeitos a tributação em Portugal.
No entanto, o acto tributário de liquidação é indivisível, sendo ainda certo que estamos na im-

pugnação em sede de contencioso anulatório, pelo que o acto não poderia agora cindido em dois para 
o efeito pretendido pela recorrente.

Isto sem prejuízo, naturalmente, de a Administração Tributária efectuar nova liquidação, em relação 
a tais rendimentos, podendo os contribuintes impugná -la, se assim o entenderem.

Pelo que ficou dito, improcede também o recurso nesta parte.
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VI. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão re-
corrida com a consequente procedência da impugnação e anulação da liquidação impugnada.

Custas recorrente.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão 
de Pinho (votei a decisão, com o fundamento de que, sendo o contribuinte (cônjuge marido) residente 
simultaneamente em Portugal e Alemanha, todavia nesta se radicar o seu centro de interesses vitais 
– n.º 2 e 10 3 segts. do probatório – nos termos do artº 4º n.º 2 da respectiva Convenção para evitar a 
dupla tributação). 

 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Prescrição. Suspensão do prazo de prescrição. Dupla interrupção da prescrição. 
artigo 49.º da LGT.

Sumário:

 I — A paragem do processo de execução fiscal por motivo de reclamação graciosa, 
impugnação judicial ou recurso judicial apenas ocorre nos casos em que o uso 
desses meios impugnatórios é acompanhado de prestação de garantia, que ocorra 
a sua dispensa (nos termos dos arts. 52.º n.º 4, da LGT e 170.º do CPPT) ou que 
tenham sido penhorados de bens suficientes para pagamento da dívida exequenda e 
do acrescido (art. 169.º n.º 1, do CPPT), pelo que apenas nesses casos a impugna-
ção judicial constitui causa de suspensão do prazo de prescrição (artigo 49.º n.º 3 
da LGT, na redacção anterior à da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro).

 II — A impugnação judicial constitui facto interruptivo da prescrição (n.º 1 do artigo 49.º 
da LGT), independentemente de ser ou não prestada garantia para suspender a 
execução.

 III — Verificando -se a ocorrência, antes de 1 de Janeiro de 2007 (data da entrada em 
vigor da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro), de duas causas de interrupção 
da prescrição da prescrição  - citação do executado e dedução de impugnação 
judicial  - cada uma delas produz os seus efeitos próprios no decurso do prazo.

 IV — Não é possível em recurso determinar se ocorreu ou não a prescrição da dívida 
exequenda se não há informação nos autos que permitam determinar se o processo 
esteve ou não parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte 
antes de 1 de Janeiro de 2007, impondo -se a baixa dos autos ao tribunal “a quo” 
para ampliação da matéria de facto e julgamento em conformidade.

Processo n.º 949/10 -30.
Recorrente: Albano Manuel Carvalho da Mota.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Sr.ª Consª. Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1  - Albano Manuel Carvalho da Mota, com os sinais dos autos, recorre para este Tribunal da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de 21 de Setembro de 2010, que julgou im-
procedente a reclamação por si deduzida no âmbito da execução fiscal n.º 3603200201034120 por 
considerar não prescrita a dívida de IRS do ano de 2000, no valor de € 30.439,29, objecto do despacho 
de indeferimento do pedido de reconhecimento da prescrição reclamado, apresentando as seguintes 
conclusões:

A) A reclamação do acto do órgão de execução fiscal foi julgada improcedente, por o meritíssimo 
juiz do tribunal “a quo”, entender que “a impugnação suspendeu o prazo em 02/12/2002 (artigo 49 -3, 
LGT, redacção ao tempo). E após a baixa do recurso do TCA -S, em 30/04/2007 a AF prosseguiu, 
penhorando o imóvel referido no, probatório. A suspensão produz o efeito jurídico de, enquanto durar 
o facto suspensivo, “a prescrição não (começa nem) corre”, cfr. artigos 318/ss, do CC”
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B) A recorrente discorda deste entendimento pelo seguinte:
C) A impugnação judicial não é susceptível de gerar o efeito suspensivo invocado na douta 

sentença, uma vez que não foi prestada garantia no processo de execução fiscal, tal como consta 
do probatório.

D) A paragem do processo de execução fiscal por motivo de reclamação graciosa, impugnação 
judicial ou recurso judicial ocorre nos casos em que o uso desses meios de defesa é acompanhado 
de prestação de garantia, o que não sucedeu no caso concreto.

E) Quer isto dizer que a impugnação judicial só constituiria causa suspensiva do prazo de 
prescrição se for acompanhada da prestação de garantia (artigo 169.º n.º 1 do CPPT),

F) Conforme consta da alínea F) dos factos provados, o reclamante apesar de ter sido notifi-
cado para prestar garantia em 19 -09 -2003, não a apresentou, pelo que nunca foi proferido qualquer 
despacho a decretar a suspensão do processo.

G) Pelo que, a douta sentença recorrida violou os artigos 49.º n.º 3 da LGT, (redacção Lei 100/99, 
de 26 de Julho) e o artigo 169.º n.º 1 do CPPT.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada 
a douta sentença, ordenando -se a baixa do processo à primeira instância ser conhecida da prescri-
ção, efectuando -se a correcta subsunção do direito aos factos dados como provados no probatório 
da douta sentença recorrida.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
No presente recurso alega o recorrente Albano Manuel Carvalho da Mota que a paragem do 

processo de execução fiscal por motivo de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso 
judicial ocorre nos casos em que o uso desses meios de defesa é acompanhado de prestação de ga-
rantia, o que não sucedeu no caso concreto.

E para o efeito invoca que, conforme resulta da alínea F) dos factos provados, o reclamante 
apesar de ter sido notificado para prestar garantia em 19 -09 -2003, não a apresentou, pelo que nunca 
foi proferido qualquer despacho a decretar a suspensão do processo.

Concluindo que a decisão recorrida terá violado os artigos 49.º n.º 3 da Lei Geral Tributária, 
redacção Lei 100/99 de 26 de Julho e o artigo 169.º n.º 1 do CPPT.

Em nosso parecer o recurso merece provimento.
Nos termos do art. 49.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária (redacção então em vigor) o prazo 

de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em 
virtude do pagamento em prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.

Decorre deste normativo que o prazo de prescrição se suspende devido à paragem do processo 
de execução fiscal. Ora, nos termos do art. 169.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário a paragem do processo de execução fiscal por motivo de reclamação graciosa, impug-
nação judicial ou recurso judicial ocorre nos casos em que o uso desses meios impugnatórios é 
acompanhado de prestação de garantia ou penhora de bens suficientes para pagamento da dívida 
exequenda e do acrescido (Ver neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado 
de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pag. 199).

Sucede que, no caso, e como resulta do probatório (126 e segs), pese embora o executado tenha 
deduzido impugnação, a execução não teve que ser suspensa até à decisão do pleito (impugnação) 
pois que não foi constituída ou prestada garantia, nem se mostrava efectuada penhora que garantisse 
a totalidade da dívida exequenda e acrescido.

Ou seja a Administração Fiscal não estava impedida de promover os termos do processo de 
execução fiscal e, se não fez, e aguardou a decisão final no processo de impugnação para promover 
a prossecução dos autos de execução, com penhora de bens (cf. fls. 130) esse facto (e consequente 
demora) só a ela pode ser imputado.

Daí que se entenda que assiste razão ao recorrente quando invoca que, no caso subjudice, a 
impugnação não é susceptível de gerar o efeito suspensivo invocado na decisão recorrida.

Nestes termos, computado e somado o prazo decorrido desde o início do prazo de prescrição 
(01.01.2001) até à data da instauração da execução fiscal (15.11.2002) com o decorrido após a ces-
sação do efeito interruptivo (19.09.2004), temos que a prescrição da obrigação tributária ocorreu 
em 16.05.2010.

Pelo que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando -se 
o julgado recorrido.

Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4  - Questão a decidir
É a de saber se a ocorreu prescrição da dívida exequenda.
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5  - Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
A  - Os autos de processo de execução fiscal (PEF) n.º 3603200201034120 foi instaurado no 

Serviço de Finanças de Leiria -2, em 15 -11 -2002, contra Albano Manuel Carvalho da Mota, por 
dívidas de CA, IMI; sendo a dívida de IRS, objecto da presente, do ano de 2000.

B  - Em 08/03/2010, o executado requereu ao OEF recorrido a apreciação da prescrição da 
dívida, [“devido a tratar -se de IRS do ano de 2000, a citação ter ocorrido em 2002 -11 -21, e que o 
processo esteve parado até 2003 -11 -22, contando como prazo para a prescrição, o tempo entre, a 
data de 2001 -01 -01 até à citação (1 ano e 10 meses) e a partir de 2003 -11 -22, como sendo a data em 
que terminou em último lugar o efeito interruptivo da citação”];

C  - Os presentes autos (PEF) correm termos por dívidas de IRS do ano de 1999, (certidão 
2002/84103, já totalmente paga) e IRS do ano 2000, no montante de € 30.439,29, (certidão 2002/84104), 
[sendo os ditos autos,  - -supra em “A”, instaurados em 15/11/2002];

D  - A citação do processo ocorreu em 21/11/2002, cfr. fls. 4 do PEF;
E  - O executado, ora reclamante, apresentou acção de impugnação judicial para Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Leiria (TAF), em 02/12/2002, referente ao IRS de 2000, ora em questão 
nesta reclamação, cfr. fls. 5 do PEF e fls. 16/ss da presente;

F)  - O ora reclamante foi notificado para prestar garantia em 19/09/2003, a qual não apresen-
tou, cfr. fls. 20, do PEF;

G)  - Por sentença do TAF de Leiria, de 25/02/2004, cuja cópia se mostra junta a fls. 27/ss, da 
presente, a acção de impugnação referida em “E” foi julgada não provada e improcedente;

H)  - Em 11/03/2004, o executado, ora reclamante, interpôs recurso, para o Tribunal Central 
Administrativo Sul (TCA -S);

I)  - Por Acórdão de 12/12/2006, o TCA -S negou provimento ao recurso e confirmou a sentença 
recorrida, referida em “G”;

J)  - Em 30/04/2007, a AF penhorou o imóvel urbano inscrito na matriz urbana sob o n.º 1601 
Fracção “E”, da freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria, cfr. fls. 40 a 47 do PEF;

K)  - O executado, ora reclamante, em 28/06/2007, deu início a pagamentos por conta tendo 
efectuado novos pagamentos em 07/08/2007, 30/11/2007, 28/04/2008, 31/10/2008, 28/11/2008 e 
30/12/2008;

L)  - Em 11/02/2009, o ora reclamante foi notificado pelo ofício n.º 1093/2.ª, de 06/02/2009, 
do incumprimento dos pagamentos por conta, não tendo efectuado mais qualquer pagamento, cfr. 
fls. 52, do PEF;

M)  - Em 15/05/2009, foi avaliada a prescrição do processo, tendo sido considerado que apenas 
ocorreria em 01/12/2014, cfr. fls. 54 do PEF;

N)  - Por despacho de 15/05/2009, do Exmo. Chefe de Finanças, foi marcada a venda do imóvel 
penhorado para o dia 21/09/2009, cfr. fls. 63 a 64 do PEF;

O)  - O executado, ora reclamante, foi notificado 20/05/2009, pelo ofício n.º 5339/2.ª de 15/05/2009, 
cfr. fls. 68 e 69 do PEF;

P)  - Em 18/06/2009, o executado solicitou pagamentos por conta no valor mensal de € 7.500,00, 
dando como garantia o imóvel em venda, cfr. fls. 80, tendo efectuado pagamentos em 18/06/2009, 
28/07/2009, 30/07/2009 e 21/09/2009;

Q)  - Por despacho de 21/09/2009, do Chefe de Finanças, a venda do imóvel foi marcada para 
o dia 05/02/2010, cfr. fls. 87 a 88 do PEF;

R)  - Em 26/01/2010, o ora reclamante efectuou um pagamento no valor de € 22.453,71, em 
outros PEF`s envolvidos na venda, mas não envolvendo o PEF supra, a que a presente reclamação 
se reporta, tendo sido, por despacho do Chefe de Finanças, suspensa a abertura das propostas até 
ao dia 06/04/2010, cfr. fls. 117 a 118 do PEF;

S)  - Em 09/03/2010, o Chefe de Finanças proferiu o despacho cuja cópia se mostra junta a fls. 5, 
da presente reclamação, sobre o requerimento de 08/03/2010, do ora reclamante, do qual requeri-
mento se mostra junta cópia, a fls. 54, do qual destaco o seguinte:«(…) Considerada a informação 
que antecede, considero que o processo, nunca esteve parado por período superior a um ano, nem 
se encontra prescrito.

Determino que os procedimentos com vista na venda do imóvel, continuem os seus trâmites. 
O executado, querendo, poderá reclamar da decisão, nos termos do artigo 276.º do C.P.P.T. Notifi-
que. (…)»

T)  - O ora reclamante foi notificado do despacho referido em “S”, pelo ofício n.º 1931/2.ª, de 
09/03/2010, cfr. fls. 3;

U)  - O ora reclamante deu entrada à presente reclamação no dia 23/03/2010, cfr. carimbo 
aposto na petição a fls. 6.
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6  - Apreciando.
6.1 Da prescrição da dívida exequenda (IRS/2000)
A sentença recorrida julgou não prescrita a dívida exequenda  - IRS do ano de 2000  - justificando 

o decidido nos seguintes termos (cfr. sentença recorrida, a fls. 130/131):
«Uma vez que a dívida é do ano de 2000, considerando a lei vigente ao tempo, o prazo de 8 anos 

deve ser contado desde 01/01/2001. Como resulta do probatório, o PEF foi instaurado em 15/11/2002; 
E a citação do ora reclamante ocorreu em 21/11/2002. O ora reclamante interpôs impugnação para o 
presente TAF, em 02/12/2002. O ora reclamante foi notificado para prestar garantia em 19/09/2003. 
Em 25/02/2004, foi proferida sentença sobre a impugnação interposta, da qual foi interposto recurso 
em 11/03/2004 vindo o Tribunal Central Administrativo Sul (TCA -Sul) a pronunciar -se por Acórdão de 
12/12/2006; Em 30/04/2007, a AF penhorou o imóvel urbano, inscrito na matriz urbana sob o n.º 1601, 
Fracção “E”, referido no probatório supra. A interrupção tem por efeito a “inutilização de todo o tempo 
decorrido” anteriormente, começando a correr, “de novo, um novo prazo” a partir do acto interruptivo, 
cfr. artigos 326 -1 e 327, ambos do CC. Entre a instauração do PEF, em 15/11/2002, e a citação do ora 
reclamante, em 21/11/2002, decorreu mais de um ano. O prazo de 8 anos começou a contar no dia 
01/01/2001 (48 -1, LGT) e interrompeu -se, com a citação, no dia 21/11/2002 (49 -1, LGT). Aqui come-
çaria a decorrer um novo prazo de 8 anos desprezando -se o tempo passado, se não tivesse havido uma 
paragem superior a um ano. Mas houve. E, por isso, cessa o efeito interruptivo, somando -se o tempo 
decorrido até à data da autuação da execução, em 15/11/2002, ao tempo que tiver decorrido após o prazo 
de 1 ano (49 -2, LGT). Assim, considerar -se -á em primeiro lugar, o tempo decorrido entre 01/01/2001 
e 15/11/2002  - data da autuação (49 -2, LGT, redacção então vigente)  - ou sejam 1 ano (A), 10 meses 
(M) e 14 dias (D), e em segundo lugar, o período de tempo compreendido entre 19/09/2004 (sendo que 
foi notificado para apresentar garantia em 19/09/2003) até esta data de 21/09/2010, ou sejam 6A e 2D. 
Somados os dois períodos de tempo, temos o total de 7 A, 10M e 16 dias.

Portanto, não foi ultrapassado o prazo de 8 anos de prescrição da dívida em causa. Por outro lado, 
a impugnação suspendeu o prazo em 02/12/2002, (49 -3, LGT, redacção ao tempo). E após a baixa do 
recurso do TCA -S, em 30/04/2007 a AF prosseguiu, penhorando o imóvel referido supra, no proba-
tório. A suspensão produz o efeito jurídico de, enquanto durar o efeito suspensivo, “a prescrição não 
(começa nem) corre”, cfr. artigos 318/ss. do CC. Assim, e nos termos do artigo 49 -3, da LGT (redacção 
então vigente, acima referida) haveria que descontar ainda o tempo de suspensão entre 02/04/2002 e 
30/04/2007, ou sejam 4A, 3M e 28D, se necessário fosse ao caso. O que nos conduziria a um tempo 
de prescrição mais dilatado, reforçando a conclusão, já tirada acima, de que não ocorreu a prescrição 
da dívida aqui em causa» (fim de citação).

Discorda do decidido o recorrente, alegando que a impugnação judicial não é susceptível de gerar 
o efeito suspensivo invocado na douta sentença, uma vez que não foi prestada garantia no processo 
de execução fiscal, tal como consta do probatório, sendo que a impugnação judicial só constituiria 
causa suspensiva do prazo de prescrição se for acompanhada da prestação de garantia (artigo 169.
º n.º 1 do CPPT).

Vejamos.
Tal como sustenta o recorrente e propugna o Excelentíssimo Procurador Geral Adjunto junto deste 

Tribunal no seu parecer junto aos autos e supra transcrito, não há, no caso dos autos, que considerar para 
cômputo do prazo de prescrição a suspensão do prazo em virtude da dedução de impugnação judicial, 
ex vi do então vigente n.º 3 do artigo 49.º da LGT, pois que esta não foi acompanhada da prestação 
de garantia para suspender a execução fiscal (cfr. a alínea F) do probatório fixado), nem consta que 
tenha havido dispensa da prestação de garantia para esse efeito ou que a penhora fosse suficiente para 
pagamento da dívida exequenda e acrescido.

É que, como diz JORGE LOPES DE SOUSA (Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: Notas 
Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2010, pp. 52/53), nos termos do art. 49.º n.º 3, da LGT, na 
redacção introduzida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, estabeleceu -se que «o prazo de prescrição 
legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de pagamento 
de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso». A paragem do 
processo de execução fiscal por motivo de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso 
judicial ocorre nos casos em que o uso desses meios impugnatórios é acompanhado de prestação 
de garantia (à prestação de garantia será de considerar equivalente a sua dispensa, nos termos dos 
arts. 52.º n.º 4, da LGT e 170.º do CPPT) ou penhora de bens suficientes para pagamento da dívida 
exequenda e do acrescido (art. 169.º n.º 1, do CPPT).

No caso dos autos, em que houve impugnação judicial mas esta não determinou a paragem do 
processo de execução, porque não houve garantia prestada para o efeito, não há, pois, que considerar 
esta suspensão do prazo de prescrição.

Estará, então, a dívida prescrita, como pretende e alega o recorrente?
Importa verificar se assim é.
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Como bem decidiu a sentença recorrida, o prazo de prescrição aplicável é o previsto no artigo 48.º 
n.º 1 da LGT  - oito anos  -, e começou a correr no dia 1 de Janeiro de 2001, dado o carácter periódico 
do imposto em causa (IRS relativo a 2000).

Assim, se tivesse corrido ininterruptamente, o prazo de prescrição terminaria no dia 31 de De-
zembro de 2009.

Há que considerar, contudo, a ocorrência de factos interruptivos e/ou suspensivos da prescrição, 
susceptíveis de influir no decurso do prazo, sendo aplicáveis ao caso dos autos os previstos na lei 
vigente à data que ocorreram, ex vi do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil (cfr. JORGE LOPES DE 
SOUSA, op. cit., p. 101).

No que respeita aos factos interruptivos da prescrição, rege o n.º 1 do artigo 49.º da LGT, que atri-
bui tal efeito à “citação, reclamação, recurso hierárquico, impugnação e o pedido de revisão oficiosa da 
liquidação”, e, neste caso, ao contrário do que sucede para efeitos de suspensão do prazo de prescrição, 
independentemente de ter sido ou não prestada garantia para suspender a execução.

Consta do probatório fixado que a citação do processo ocorreu em 21/11/2002, cfr. fls. 4 do 
PEF e que o executado, ora reclamante, apresentou acção de impugnação judicial para Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Leiria (TAF), em 02/12/2002, referente ao IRS de 2000, ora em questão 
nesta reclamação, cfr. fls. 5 do PEF e fls. 16/ss da presente;

Dispõe o actual n.º 3 do artigo 49.º da LGT, que a interrupção da prescrição tem lugar uma única 
vez, com o facto que se verificar em primeiro lugar, mas esta norma, porque apenas entrou em vigor 
em 1 de Janeiro de 2007, apenas será aplicável se ocorrerem novos factos interruptivos já depois da 
sua entrada em vigor, não prejudicando os que antes dessa data, tiverem ocorrido.

Ora, quer a citação, quer a impugnação são anteriores a 1 de Janeiro de 2007, pelo que haverá 
dois factos interruptivos a considerar, sendo ambos relevantes para efeitos do cômputo do prazo (cfr. 
JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., pp. 72/73).

Importa, igualmente, considerar que, embora o então n.º 2 do artigo 49.º da LGT  - nos termos do 
qual 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  - esteja hoje revogado, e o legislador tenha 
determinado que essa revogação se aplica aos prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, 
ainda que não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não 
imputável ao sujeito passivo (artigo 91.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro), tal norma conti-
nua a ser aplicável aos factos interruptivos pretéritos cujo período de paragem se completou antes da 
entrada em vigor daquela lei (1 de Janeiro de 2007).

Ora, aplicando o exposto ao caso dos autos, temos que a primeira interrupção da prescrição se 
deu em 21 de Novembro de 2002 (data da citação  - cfr. a alínea D) do probatório), tendo o processo 
estado parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, pois que entre a notificação 
para prestar garantia ocorrida em 19 de Setembro de 2003 (cfr. a alínea F) do probatório fixado) até à 
penhora do imóvel ocorrida em 30 de Abril de 2007 (cfr. a alínea J) do probatório), não há notícia de 
qualquer andamento do processo executivo.

Assim, o período de paragem por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte completou-
-se em data anterior à da revogação do então n.º 2 do artigo 49.º da LGT, o que ex vi deste preceito 
legal, assim aplicável ao caso dos autos, se houvesse que computar e somar o prazo decorrido desde o 
início do prazo de prescrição (1 de Janeiro de 2001) até à data da instauração da execução fiscal (15 de 
Novembro de 2002), ou seja, 1 ano, 10 meses e 14 dias, com o decorrido após a cessação do efeito 
interruptivo (19 de Setembro de 2004) até à presente data, para verificar se decorreram já oito anos.

Sucede, porém, que, como se disse já, a par desta causa de interrupção da prescrição outra há a 
considerar, a adveniente da interposição de impugnação judicial, em relação à qual não há nos autos 
elementos que permitam saber se terá estado parada por facto não imputável ao contribuinte por período 
superior a um ano, e, em caso afirmativo, a partir de que momento essa paragem releva para efeitos de 
reinício da contagem do prazo.

Sabe -se apenas relativamente à impugnação que foi deduzida em 2 de Dezembro de 2002 (alínea E) 
do probatório), que em 19 de Setembro de 2003 o impugnante foi notificado para prestar garantia, o 
que não fez (alínea F) do probatório), que a sentença proferida em 1.ª instância data de 25 de Fevereiro 
de 2004 (alínea G) do probatório), que o recurso para o Tribunal Central Administrativo Sul foi inter-
posto em 11 de Março desse ano (alínea H) do probatório) e que o Acórdão deste Tribunal que negou 
provimento ao recurso e confirmou a sentença recorrida data de 12 de Dezembro de 2006 (alínea I) 
do probatório).

Ora, os apontados “tempos” tanto são compatíveis com paragens no processo por mais de um 
ano por facto não imputável ao contribuinte, como com a situação inversa e nesse caso, se tal paragem 
não tiver ocorrido, por efeito desta segunda interrupção da prescrição (ocorrida em 2 de Dezembro de 
2002  - cfr. a alínea E) do probatório), inutilizou -se todo o tempo decorrido, tendo o prazo de prescrição 
começado a correr apenas após o trânsito em julgado do Acórdão do Tribunal Central Administrativo-
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-Sul de 12 de Dezembro de 2006 (cfr. a alínea I) do probatório fixado) que pôs termo ao processo de 
impugnação, o que faz com que seja manifesto não se ter ainda o prazo de 8 anos completado (pois 
que se iniciou apenas em 2006).

Em face do exposto, por insuficiência da matéria de facto fixada para apurar da prescrição da 
dívida  - pois que não há nos autos elementos que permitam apurar se houve ou não paragem do pro-
cesso de impugnação e se sim, em que data  -, há que ordenar a baixa dos autos ao tribunal “a quo” para 
apuramento dos factos relevantes e decisão da questão da prescrição em conformidade.

 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida na 
parte em que julgou suspenso o prazo de prescrição em virtude da impugnação deduzida, baixando 
os autos à primeira instância para ampliação da matéria de facto e julgamento em conformidade da 
questão da prescrição.

Custas a final.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 12 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Reclamação judicial. Nulidade da citação. (Não) convolação da reclamação em re-
querimento de arguição de nulidade.

Sumário

 I — A nulidade do processo executivo por falta de citação do executado nos termos 
do n.º 6 do artigo 190.º do CPPT tem de ser primariamente arguida perante o 
órgão de execução fiscal, intervindo o tribunal na apreciação da questão se, na 
sequência do indeferimento administrativo dessa arguição, a sua intervenção for 
requerida através de reclamação judicial deduzida nos termos dos artigos 276.º 
e seguintes do CPPT.

 II — Não é possível operar a convolação da petição de reclamação apresentada em 
requerimento de arguição de nulidade a ser junto ao processo executivo tendo em 
vista a sua apreciação perante o órgão da execução fiscal (artigos 97.º n.º 3 da 
Lei Geral Tributária e 98.º n.º 4 do CPPT), se o reclamante peticiona também a 
ilegalidade da penhora, para conhecimento da qual a reclamação é meio proces-
sual adequado (artigo 278.º n.º 3 do CPPT).

Processo n.º 969/10 -30.
Recorrente: José Manuel de Miranda Plácido Santos.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Sr.ª Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – José Manuel de Miranda Plácido dos Santos, com os sinais dos autos, recorre para este Su-
premo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, de 14 de Outubro de 2010, 
que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra o acto de penhora de fracção autónoma 
efectuado pelo Serviço de Finanças de Lagoa no processo de execução n.º 1066200801051176, apre-
sentando para tal as seguintes conclusões:

a. Não é directamente aplicável à falta de citação (nº 6 do art. 190º do CPPT) a jurisprudência do 
STA relativa à nulidade da citação, pois que, no primeiro caso, está em causa o desconhecimento, não 
culposo, do acto de citação e não a omissão da prática de uma qualquer formalidade legal pela A.F.

b. Salvo melhor opinião, em processo de execução fiscal, a falta de citação, nos termos do 
artº 190º, nº6, do CPPT, pode ser invocada directamente perante o Tribunal, sendo que o meio 
próprio para tal, no quadro de um processo de execução fiscal, será a “reclamação” regulada nos 
artigos 276º ss. do CPPT, ou seja, o mecanismo processual utilizado pelo Recorrente.
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c. Neste entendimento, deverá a sentença recorrida ser revogada e decidido que o Tribunal “a 
quo” conheça da invocada falta de citação.

Assim não se entendendo:
d. Há que dar cumprimento integral à jurisprudência “fixada”pelo Acórdão do STA de 15/05/2004, 

no qual a decisão recorrida se louva, pelo que a reclamação apresentada deve ser convolada em 
requerimento dirigido ao órgão de execução (ao Chefe do serviço de Finanças), que o apreciará.

Em qualquer dos casos, ficará prejudicada a parte da sentença recorrida que apreciou os “vícios 
substanciais” da penhora efectuada, uma vez que tal apreciação só pode acontecer no pressuposto 
de o executado ter sido citado.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: saber se a falta de citação do executado em processo de execução fiscal 

pode ser conhecida no processo de reclamação de actos do órgão de execução fiscal ou tem de ser 
arguida no processo de execução fiscal.

Alega o recorrente que em processo de execução fiscal, a falta de citação, nos termos do artº 190º, 
nº6, do CPPT, pode ser invocada directamente perante o Tribunal, sendo que o meio próprio para 
tal, no quadro de um processo de execução fiscal, será a “reclamação” regulada nos artigos 276º 
ss. do CPPT, ou seja, o mecanismo processual por si utilizado.

Ainda que assim não se entenda alega que a decisão reclamação apresentada deve ser convolada 
em requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal.

II. A nosso ver o recurso merece parcial provimento, mas apenas quanto à questão da convolação.
Com efeito a posição assumida na decisão recorrida está conforme com a jurisprudência 

deste Supremo Tribunal Administrativo no sentido de que o meio processual mais adequado para 
o executado, indevidamente não citado, defender os seus direitos processuais será a arguição da 
correspondente nulidade no processo de execução fiscal – cf. neste sentido, para além do Acórdão 
do Pleno citado, os Acórdãos de 02.04.2008, recurso 953/07, e de 18.09.2008, recurso 440/08.

A este propósito escreve Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT anotado, 5.ª edição, II, pag. 648: 
trata -se de uma reclamação assente numa omissão sendo que em relação a omissões ou prática 
de actos com deficiência não é possível reclamar sem que antes a respectiva falta seja arguida no 
processo de execução fiscal».

Assim, a arguição de nulidades de actos processuais praticados pela administração tributária 
no processo de execução fiscal deve ser efectuada perante o órgão da execução fiscal, só desta 
decisão cabendo reclamação para o tribunal (cf. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
17.03.2004, recurso 929/03 in www.dgsi.pt).

Sem prescindir, sempre se dirá que nada impede a convolação tal como requerida pelo recor-
rente.

É o que decorre do comando do disposto no artigo 98.º, n.º4 do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário que estabelece que em caso de erro na forma de processo, este deverá ser convo-
lado na forma de processo adequada e ainda da circunstância de a nulidade por falta de notificação 
ser de conhecimento oficioso e a todo o tempo.

Termos em que somos de parecer que deve ser dado provimento ao recurso, determinando -se 
a convolação da reclamação em requerimento a fim de ser junto ao processo de execução tendo em 
vista o conhecimento da arguição da nulidade por falta de citação.

Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
Importa decidir, em primeiro lugar, se a falta de citação do executado em processo de execução 

fiscal pode ser conhecida directamente em reclamação judicial de actos do órgão de execução fiscal, 
como alega o recorrente, ou se tem de ser primariamente arguida no próprio processo de execução 
fiscal, como julgado.

Caso se conclua que em momento prévio à reclamação judicial tinha o reclamante de arguir a 
nulidade perante o órgão de execução fiscal, importa ajuizar da possibilidade de convolação do meio 
inadequadamente utilizado no meio processual adequado.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
A)  - Em 25/02/2005, Wynberg Service Company Limited, representada por JAN MINZE VAN 

DIJK, vendeu a PAUL ALAN PROBERT e mulher o prédio misto inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo 0052 – Secção EE1 e a parte urbana sob o artigo 1385, da freguesia de Algoz, concelho 
de Silves, cfr. fls. 5 a 8.
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B) – A Administração Fiscal procedeu a inspecção à sociedade Wynberg Service Company Limi-
ted e elaborou o relatório de inspecção de fls.56 e segs que aqui se dá por integralmente reproduzido.

C) – O Reclamante, na qualidade de representante fiscal da Wynberg Service Company Limited, 
foi notificado pelo ofício de 10/04/2008, para exercer o direito de audiência, cfr. fls. 55.

D) – Em 23/05/2008, a Administração Fiscal elaborou a demonstração de liquidação de IRC 
referente ao ano de 2005, cfr. fls. 177.

E) – O prazo para pagamento voluntário terminou em 09/07/2008, cfr.fls. 177.
F) – Em 02/08/2008, foi instaurada a execução fiscal contra a executada Wynberg Service Com-

pany Limited – NIPC 980 213 690, para cobrança coerciva de dívidas de IRC do ano de 2005, com sede 
em Trafalgar House, 25, Nelson Street,Ilha de MAN IM12 NA ILHAS BRITÂNICAS, cfr. fls. 1 e 2.

G) – No processo de execução foi lavrada a seguinte informação (fls. 19):
«A fim de documentar o processo executivo supra identificado em que é executada “Wynberg 

Service Company Limited – NIPC 980 213 690 com morada fiscal em Lagoa, depois de ter procedido 
a diversas diligências cumpre -me informar do seguinte:

 - Aos 2008.08.02 foi instaurado neste Serviço de Finanças o processo executivo já identificado 
por dívida de IRC do ano de 2005 no montante de 41 105,78 € a que acrescem juros de mora e custas;

 - Aos 2008.08.02 foi sociedade executada citada, citação essa pessoal que não se concretizou, 
pelo que aos 2008.08.25 foi devolvida;

 - através do sistema informático deste serviço de Finanças verificou -se que José Manuel de 
Miranda Plácido Santos – NIF … foi representante da executada em sede de IVA e de IRC de 2002 
a 2005. O referido representante assinou nessa qualidade a declaração e início de actividade de 
“Arrendamento de Imóveis” – CAE 70 200

Nestes termos e estando -se em presença de uma entidade não residente sem estabelecimento es-
tável, pelos factos anteriormente apontados José Manuel Miranda Plácido Santos – NIF … considera-
-se, salvo melhor opinião, gestor de bens da executada por força do estipulado no n.º 2 do art. 27º da 
Lei Geral Tributária, sendo o mesmo solidariamente responsável pela dívida em apreço.»

H) – Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (cfr. fls. 19):
«Em face do teor da informação que antecede, e uma vez considerado gestor de bens da executada 

o Sr. José Manuel Miranda Plácido Santos – NIF …, penhorem -se bens do próprio em valor suficiente 
para solver a dívida da executada “Wynberg Service Company Limited NIPC 980 213 690.»

I) – Em 18/05/2009, foi expedida carta registada com aviso de recepção para citação do Recla-
mante, cfr.fls. 20 e 21.

J) – O aviso de recepção a que se refere a alínea anterior foi assinado em 20/05/2009, cfr. fls. 21.
K) – Em 08/04/2010, foi efectuada a penhora da fracção autónoma, designada pela letra “I”, cor-

respondente ao 1º andar – Frente Sul, do prédio urbano em propriedade horizontal, sito à Rua Brigadeiro 
Correia Cardoso, n.º 193, freguesia de Santo António dos Olivais, Município de Coimbra, inscrita na 
matriz sob o artº 8794 -I, cfr. fls. 22.

L) – Em 09/04/2010, a Administração Fiscal expediu carta registada para notificação da penhora 
a que se refere a alínea anterior ao Reclamante, cfr. fls. 33 e 34.

M) – O aviso de recepção foi assinado em 13/04/2010, cfr. fls. 34.
N) – A presente reclamação foi apresentada em 23/04/2010, cfr. fls. 42.
O) – No Serviço de Finanças foi lavrada a informação de fls. 88, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:
«(…)
 - Por outro lado a declaração mod 22 de IRC relativa ao exercício do ano de 2005 foi a mesma 

também apresentada pelo representante fiscal conforme se pode verificar nas fotocópias junto aos 
autos;

 - Aos 2009.05.18 pelo ofício n.º 1916 registado com aviso de recepção foi José Manuel Miranda 
Plácido Santos, citado na sua qualidade de gestor de bens, nos termos do artº 27º da Lei Geral Tribu-
tária, para proceder ao pagamento da dívida exequenda e acrescido ou para proceder ao pagamento 
em prestações, à dação em pagamento ou ainda para deduzir oposição judicial;

 - Na sequência da citação foi o aviso de recepção assinado aos 2009.05.20, e não foi por parte 
do citado apresentada a identificação do gestor de bens, caso não fosse o próprio, como o poderia 
fazer – nos termos do n.º 3 do art. 27º da Lei Geral Tributária;

 - Aos 2009.05.18 foi proferida informação nos autos a fls. 19, que mereceu o despacho lavrado 
na mesma data com vista à penhora de bens do considerado gestor de bens da executada em valor 
suficiente para solver a dívida;

 - Aos 2010.04.08, e cumprido o prazo estabelecido na citação, foi lavrado Auto de Penhora de 
certo e determinado bem imóvel propriedade do gestor de bens, penhora essa registada aos 2010.04.09 
na Conservatória do Registo Predial competente;

 -Aos 2010.04.09 foi o gestor de bens José Manuel Miranda Plácido Santos notificado pelo 
ofício n.º 1637 registado com aviso de recepção, que se mostra assinado com data de 2010.04.13, da 
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penhora de certo e determinado bem imóvel do seu património, tendo -lhe sido dada a probabilidade 
para reclamar nos termos do artº 276º do Código de Procedimento e de Processo Tributário;

 - Aos 2010.04.23 foi apresentada neste Serviço de Finanças por José Manuel Miranda Plácido 
Santos, a reclamação judicial do acto de penhora, reclamação esta apresentada em tempo e com 
legitimidade, e com a taxa de justiça inicial autoliquidada. Na reclamação apresentada, o reclamante 
assume prejuízos irreparáveis causados pela penhora do imóvel, pelo que nos termos do n.º 4 do 
art. 278º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, salvo melhor opinião, deverão os 
autos subir ao Tribunal competente.»

6 – Apreciando.
6.1 Do não conhecimento da alegada falta de citação do executado em reclamação judicial
A sentença recorrida, a fls. 187 a 197 dos autos, decidiu não tomar conhecimento da questão 

da alegada falta de citação do executado (cfr. sentença recorrida, a fls. 194 a 196 dos autos), por ter 
entendido que não pode o Tribunal pronunciar -se sobre questão que não foi colocada ao órgão 
da execução fiscal, pois, não se trata de situação que o tribunal possa conhecer directamente, nos 
termos do artigo 151.º do C.P.P.T.

Fundamentou -se o decidido na jurisprudência deste Tribunal, reflectida designadamente no Acórdão 
de 17 de Março de 2004 (rec. n.º 929/03), cujo sumário parcialmente transcreve e no Acórdão de 15 de 
Maio de 2008 (rec. n.º 0923/08), também parcialmente transcrito na sentença recorrida.

Discorda, porém, do não conhecimento da questão o recorrente, alegando que não é directamente 
aplicável à falta de citação (nº 6 do art. 190º do CPPT) a jurisprudência do STA relativa à nulidade 
da citação, pois que, no primeiro caso, está em causa o desconhecimento, não culposo, do acto de 
citação e não a omissão da prática de uma qualquer formalidade legal pela A.F., e sustentando que 
a falta de citação, nos termos do artº 190º, nº6, do CPPT, pode ser invocada directamente perante 
o Tribunal, sendo que o meio próprio para tal, no quadro de um processo de execução fiscal, será 
a “reclamação” regulada nos artigos 276º ss. do CPPT, ou seja, o mecanismo processual utilizado 
pelo Recorrente, pelo que pede que se decida que o Tribunal “a quo” conheça da invocada falta de 
citação.

O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal entende que nesta parte o re-
curso não merece provimento, pois que a posição assumida na decisão recorrida está conforme com 
a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, sendo igualmente sustentada por JORGE 
LOPES DE SOUSA no seu CPPT anotado, 5.ª edição, II, pag. 648.

E de facto assim se tem entendido, como decorre claramente, entre outros, dos Acórdãos citados 
na decisão recorrida e no parecer do Ministério Público e que mais recentemente unanimemente se 
reafirmou no Acórdão do Pleno da secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal datado 
de 24 de Fevereiro de 2010 (rec. n.º 923/08), donde resulta inequivocamente não haver que distinguir 
entre nulidades por falta de citação decorrentes da sua omissão absoluta, de vícios de forma da citação 
efectuada ou do seu efectivo não conhecimento, pois que para o conhecimento de todas elas é prima-
riamente competente o órgão da execução fiscal, e não o Tribunal, podendo este intervir, contudo, em 
caso de indeferimento da arguição de nulidade pelo órgão da execução fiscal (cfr., a título de exemplo, 
o Acórdão de 5 de Maio de 2010, rec. n.º 125/10).

Ou seja, segundo a jurisprudência deste Tribunal, que aqui também seguimos, com os funda-
mentos constantes dos acórdãos citados, as alegadas nulidades por falta de citação devem ser arguidas 
primariamente perante o órgão de execução fiscal, sendo a decisão que por ele venha a ser tomada 
relativamente à questão susceptível de reclamação judicial para o tribunal tributário, nos termos dos 
artigos 276.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Improcedem, deste modo, as alegações do recorrente sintetizadas nas conclusões a. a c. das suas 
alegações de recurso.

6.2 Da convolação da reclamação deduzida em requerimento de arguição de nulidades a ser 
junto aos processo de execução fiscal

Tendo a sentença recorrida concluído como concluiu – no sentido de que a arguição da nulidade 
do processo executivo por falta de citação não podia ser conhecida pelo tribunal sem que antes o ora 
recorrente a tivesse arguido perante o órgão da execução fiscal  -, impunha -se -lhe, em princípio, declarar 
haver erro na forma de processo e aferir da possibilidade de convolação da petição de reclamação em 
requerimento de arguição de nulidade a ser junto ao processo executivo tendo em vista a sua apreciação 
perante o órgão da execução fiscal, como lhe impõem os artigos 97.º n.º 3 da Lei Geral Tributária e 98.º 
n.º 4 do CPPT e tem sido reafirmado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal (cfr., entre outros, além 
do acórdão citado pelo recorrente os Acórdãos deste Tribunal de 5 de Maio de 2010 – rec. n.º 125/10 
e de 7 de Julho de 2010 – rec. n.º 214/10).

Sucede, contudo, que o recorrente arguiu na sua reclamação judicial, para além da nulidade da 
citação, também a ilegalidade da penhora, sendo que a reclamação é o meio processual idóneo para 
conhecer dessa ilegalidade da penhora (artigo 278.º n.º 3 do CPPT), questão aliás conhecida na sentença 
recorrida, aí julgada improcedente e não objecto, nesta parte, de recurso.
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Ora, assim sendo, verifica -se que a forma de processo utilizada, se é inidónea para o conhecimento 
da nulidade, já o não é para conhecimento da ilegalidade da penhora, daí que bem tenha decidido o 
tribunal “a quo” ao julgar o pedido para o qual a forma de processo utilizada era adequado, não conhe-
cendo do outro, por ter de ser arguido primariamente perante o órgão de execução fiscal.

Como escreve JORGE LOPES DE SOUSA a propósito da possibilidade de convolação de oposição 
em requerimento de arguição de nulidade, transponível para o caso dos autos por identidade de razões: 
«(….) nestes casos, não haverá possibilidade de convolação, por esta pressupor que todo o processo 
passasse a seguir a tramitação adequada e, nestas situações, tal não poder determinar -se, por o pro-
cesso de oposição ser o próprio para apreciação dos fundamentos invocados que devam ser apreciados 
em processo de oposição (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário Anotado e Comentado, Volume II, 5.ª edição, 2007, p. 116, nota 17 ao art. 165.º do CPPT).

Assim, não é possível operar a convolação da petição de reclamação apresentada em requerimento 
de arguição de nulidade a ser apreciado perante o órgão de execução fiscal.

Não obstante, nada obsta a que a questão da nulidade possa ainda ser apreciada pelo órgão da 
execução fiscal, pois que tal nulidade pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final 
(cfr. o artigo 165.º n.º 4 do CPPT e JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., p. 116, nota 17, in fine, ao 
art. 165.º do CPPT).

Improcedem, deste modo, todas as alegações do recorrente.
 - 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 pelo recorrente.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Processo n.º 27/10 -30.
Recorrente: Vianapraia – Actividades Hoteleiras, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. “Vianapraia  - Actividades Hoteleiras, S.A.” com os sinais dos autos, notificada do acórdão 
proferido em 20/10/2010, pede a respectiva aclaração, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. 125º do 
CPPT e do n.º 2 do art. 666º, da alínea a) do n.º 1 do art. 669º e do art. 716º, todos do CPC.

2. Na síntese constante do segmento final das alegações, invoca que pretende saber, em razão da 
aclaração formulada, o seguinte:

47. Será que a R. é havida como proprietária das construções apenas por força do regime jurídico 
estatuído no referido DL 468/71?

48. Será que o uso privativo do terreno é em tudo idêntico ao direito de propriedade a que se 
reportam os arts. 1302º, ss do Código Civil?

49. Será que o imóvel em causa está descrito no registo predial como prédio urbano e em nome da R?
50. Será que a detenção com exclusividade privada (seja lá o que isso for, presume -se que em ter-

mos jurídicos?) é o mesmo que o direito de propriedade consignado nos arts. 1302º, ss do Código Civil?
51. Será que há um proprietário temporário (?) durante o prazo de concessão, que depois deixa de 

o ser, sendo certo que, no fundo e para o douto tribunal, tal direito temporário é o mesmo que o direito 
de propriedade consignado nos arts. 1302º, ss do Código Civil?

52. Será que “nessa medida”, de proprietário temporário (submetido a um “regime jurídico 
autónomo e diferenciado”), é ainda assim havido como proprietário pleno, nos termos do direito de 
propriedade consignado nos arts. 1302º, ss do Código Civil?

53. Será que, no entender do douto Acórdão, sendo a R. um proprietário (como “detentor com 
exclusividade privada “e ‘”durante o prazo da concessão”), por força do regime jurídico do DL 468/71, 
qual é então a norma de incidência tributária que está subjacente a este “regime jurídico próprio” ou 
até a “um regime jurídico autónomo e diferenciado”, como assume, o douto tribunal, pois, a questão de 
fundo é sobre o regime tributário da situação concreta (subconcessão) e não sobre o seu regime jurídico?

3. Notificada, a Fazenda Pública nada disse.
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4. Nada obstando, vêm os autos à conferência para decisão.
5. Estabelecem os invocados arts. 125º do CPPT e alínea a) do n.º 1 do art. 669º do CPC, que pode 

qualquer das partes requerer ao tribunal que proferiu a decisão o esclarecimento de alguma obscuridade 
ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos.

A decisão será obscura quando contenha algum passo cujo sentido seja ininteligível, cujo sentido 
exacto não pode alcançar -se, e será ambígua, quando alguma passagem se preste a interpretações di-
ferentes (cfr. ac. do STJ, de 28/3/1995, BMJ n.º 445, pág. 388).

No caso, em rigor, a requerente não aponta qualquer obscuridade ou ambiguidade no texto e 
contexto do acórdão, antes formulando várias perguntas que, no seu entender, se relacionarão com a 
pretendida aclaração.

De todo o modo, relendo e atentando no acórdão reclamado [que é o acórdão de 20/10/2010 (a 
fls. 328 a 338) que apreciou quer a arguição de nulidades imputadas ao acórdão de 2/6/2010 (a fls. 281 
a 291), quer o pedido de reforma do mesmo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. 125º do CPPT, das 
als. c) e d) do n.º 1 e no n.º 4 do art. 668º e do art. 716º, ambos do CPC], não se vislumbra que contenha 
obscuridade por conter algum passo cujo sentido seja ininteligível, nem ambiguidade derivada do facto 
de alguma das suas passagens se prestar a interpretações várias, seja nos exactos pontos indicados pelo 
requerente, seja na relação deles com o demais, dele decorrendo claramente:

a) que ali se considerou que o acórdão de 2/6/2010 (ao qual a recorrente imputara nulidade decor-
rente de omissão de pronúncia por não ter conhecido das alegadas inconstitucionalidades  - especificadas 
no Ponto n.º 5.2.2. do acórdão) não sofre de tal nulidade.

E para assim decidir, o acórdão fundamenta -se em que «… elas não se verificam, precisamente 
por se ter concluído que, face ao regime estabelecido no DL 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 art. 8º do Código do IMI. Ou seja, não é através do 
recurso a qualquer integração analógica do normativo em causa (art. 8º 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.»

Ora, não se vê que ocorra aqui obscuridade devida a ininteligibilidade quanto ao sentido e fun-
damentação daquela decisão de improcedência da invocada nulidade por omissão de pronúncia, ou 
qualquer ambiguidade por possibilidade de diferentes interpretações.

b) que ali se considerou, quanto ao pedido de reforma do mesmo acórdão, que, apesar de a recor-
rente ter invocado a existência de diversos lapsos (1) os mesmos não se verificam dado que não ocorreu 
«qualquer lapso manifesto, nem na determinação da norma aplicável, nem na qualificação jurídica dos 
factos» e, por isso, também «não se verificam os pressupostos, previstos no n.º 2 do art. 669º do CPC, 
para a pretendida reforma do acórdão.»

E para assim decidir, o acórdão fundamenta -se, além do mais, no seguinte:
«… 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 concluído que, face ao regime estabelecido no DL 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 art. 8º do Código do IMI, não sendo através do 
recurso a qualquer integração analógica do normativo em causa (art. 8º 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 concessão, 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.
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Não há, assim, lapso manifesto na qualificação jurídica dos factos que possa ser enquadrável na 
alínea a) do n.º 2 do citado art. 669º do CPC, nem qualquer contradição insanável nesta conclusão do 
acórdão reclamado».

Ora, salvo o devido respeito, também não vemos que haja aqui obscuridade devida a ininteligi-
bilidade ou a qualquer ambiguidade no que se refere aos fundamentos ou ao sentido da decisão de não 
acolher o falado pedido de reforma.

E igualmente no que se refere à questão relacionada com a descrição no registo predial não se vê 
que ocorram tais obscuridades ou ambiguidades, pois o que se diz no acórdão é tão só que «… adqui-
rindo 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 art. 8º do Código do IMI …».

Em suma, porque a obscuridade ou a ambiguidade se reportam à ininteligibilidade do texto ou 
contexto, em termos da sua exteriorização formal, da decisão cuja aclaração se pretende, mas não já ao 
mérito do julgado (com cujo sentido de decisão a parte tem todo o direito de discordar), julga -se que, 
no caso, não ocorre, relativamente ao acórdão proferido em 20/10/10, obscuridade ou ambiguidade 
susceptível de alicerçar o pedido de aclaração ora formulado, pelo que o mesmo deve ser indeferido.

6. Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em indeferir o pedido de aclaração.

Custas pela Requerente, fixando a taxa de justiça em 3 UCs.

Lisboa, 19 de Janeiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — António Calhau.

(1) Lapsos que constam especificados nas als. a) a c) do Ponto 5.3.1. do acórdão e que, além disso, foram resumidos 
no segmento final desse Ponto 5.3.1. como sendo os seguintes: (i) 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); (ii) porque constam do 
processo elementos que, só por si, implicam necessariamente decisão diversa da proferida (em particular, os elementos regis-
trais 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); (iii) porque existe 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. 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Taxa de publicidade.

Sumário:

Tem a natureza de taxa o tributo liquidado ao abrigo das normas contidas nos arti-
gos 3.º e 16.º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, publicado 
no Edital n.º 35/92, ainda que incida sobre o licenciamento de painéis publicitários 
instalados em propriedade privada.

Processo n.º 33/10 -30.
Recorrente: R. Bensimon — Publicidade Marketing, Unipessoal, L.da

Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. R. BENSIMON  - PUBLICIDADE MARKETING, UNIPESSOAL, LDA, com os demais sinais 
dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da decisão do T.A.F. de Lisboa que julgou improcedente a 
impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação de receita fiscal autárquica (taxa), no montante 
de € 4.154,80, efectuado pela Câmara Municipal de Lisboa com referência ao licenciamento, no ano de 
2006, da afixação de tela publicitária na fachada de um prédio urbano de propriedade particular.
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Rematou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
I — A RECORRENTE é uma sociedade comercial que se dedica à prestação de serviços na 

área da publicidade e de marketing, concepção e produção de artes gráficas, projectos, consultoria e 
representações.

II — No âmbito dessa sua actividade, a RECORRENTE, faz exploração comercial de publicidade, 
designadamente, através da afixação de suportes publicitários em empenas cegas ou fachadas laterais 
de edificações particulares sedeadas na cidade de Lisboa.

III — A mencionada forma de exploração de publicidade está sujeita ao regime previsto na 
Lei n.º 97/88, de 17.08, alterado pela Lei n.º 23/2000, de 23.08, o qual estabelece que a afixação de 
mensagens publicitárias de natureza comercial, encontra -se sujeita às regras gerais sobre publicidade, 
estando dependente de licenciamento prévio a conferir pelas câmaras municipais, para salvaguarda do 
equilíbrio urbano e ambiental.

IV — A RECORRENTE com vista à obtenção do licenciamento necessário para o exercício da 
sua actividade comercial, apresentou junto do Departamento de Gestão de Espaços Públicos da Câmara 
Municipal de Lisboa, um pedido de licenciamento necessário para a colocação de uma tela publicitá-
ria que foi afixada na edificação sita na Av. Marechal Gomes da Costa que torneja com a Av. Infante 
D. Henrique, em Lisboa.

V — Tendo sido proferido, competente despacho de deferimento do pedido de licenciamento 
formulado pela RECORRENTE, para a afixação do suporte publicitário.

VI — Em virtude do deferimento do pedido de licenciamento, da colocação de telas em espaços 
de domínio exclusivamente privado, a RECORRENTE procedeu ao levantamento da licença, e conse-
quentemente, à liquidação das taxas respectivas.

VII — Em 05.06.2007, a RECORRIDA remeteu à RECORRENTE, a factura n.º. 40000046499, 
emitida em 31.05.2007, para pagamento de dotações orçamentais, no montante total € 4.154,80 e com 
data limite de pagamento designada para o dia 2007.06.29.

VIII — A RECORRIDA liquidou as mencionadas dotações no montante total de € 4.154,80, 
contudo, a RECORRENTE considera que a obrigação pecuniária subjacente é ilegal e inconstitucional, 
pelo que não lhe é exigível.

IX — Pois, apesar de a RECORRIDA designar o tributo de taxa, o mesmo, não é susceptível de 
se enquadrar no mencionado tipo tributário, já que tem o carácter de um verdadeiro imposto, sendo 
assim ilegal a sua criação, face ao estatuído no artº 165º, n.º 1, alínea i) da CRP.

X — Com efeito, a supra referida quantia liquidada não tem carácter de taxa, mas sim de imposto, 
já que, no âmbito do respectivo licenciamento não se verificou qualquer contrapartida prestada pela 
RECORRIDA à RECORRENTE, ou tão pouco a remoção de qualquer obstáculo jurídico.

XI — Ora, a taxa exigida pela RECORRIDA, pela afixação de publicidade em prédios particu-
lares, sem que se prove qualquer contrapartida prestada pelo município ao sujeito passivo, deve ser 
qualificada como imposto face à Constituição.

XII — A Sentença da 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Tributário de Lisboa, proferida em 
30.06.2008, no âmbito do Processo n.º. 175/07, veio estabelecer que as taxas são prestações pecuniárias 
devidas por uma prestação especial  - actuação oficial ou actividades assimiláveis  - da Administração, 
ou pela utilização de instalações de locais públicos.

XIII — Nos termos da supra mencionada sentença, o que distingue a taxa do imposto é a sua 
ligação com uma contraprestação determinável das instituições jurídico -públicas.

XIV — Ora, no caso em apreço não se verifica a existência desse vínculo porque:
a. não foi feita utilização de anúncios num espaço público;
b. não foi prestada qualquer contrapartida por parte da Câmara que, como assinala, por exemplo, 

o AC. TC. n.º 313/92 de 6 de Outubro (Proc. 435/91), e reafirma o AC. TC. 453/03 de 14 de Outubro 
(Proc. 410/03), mesmo nas hipóteses em que a actividade dos particulares sofre uma limitação, aqueloutra 
actividade estadual, consistente na retirada do obstáculo à mencionada limitação mediante o pagamento 
de um tributo, é visto pela doutrina como uma imposição de uma taxa somente desde que tal retirada 
se traduza na dação de possibilidade de utilização de um bem publico ou semi -público.

XV — Não havendo qualquer oneração especial de um serviço público, nem qualquer utilização 
de um bem público ou semi -público, dado que o local pertence a particulares, terá de se considerar o 
tributo em causa como um imposto.

XVI — Na verdade estabelece o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 34/04, de 14 de Janeiro, 
proferido no âmbito do Proc. 33/03, que “trata -se, assim (a orientação jurisprudencial no sentido da 
inconstitucionalidade orgânica das ditas “taxas de publicidade”), jurisprudência constante, e, aliás, quase 
unânime deste Tribunal (…) que cumpre reiterar nos presentes autos, pois não se deparam argumentos 
susceptíveis de alterar o decidido  - não sendo este o caso, designadamente, da ideia de que o anunciante, 
ao afixar a publicidade em fachadas de prédios, de sua propriedade ou devidamente autorizado pelo 
proprietário, estaria a fazer uma utilização ou “ocupação” do “espaço público”, ou de qualquer bem 
semi -público, como o ambiente. Como se afirmou nesse Acórdão n.º 437/03, não se divisa no caso de 
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qualquer contrapartida específica, na utilização de um bem semi -público, para a remuneração periódica 
da mera permanência do reclamo e friso em questão”.

XVII — Também reforçando este entendimento, de qualificação deste tipo de tributos como im-
posto e retirando daí as inevitáveis consequências do ponto de vista da constitucionalidade, vide por 
exemplo o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 19.02.2003, proferido no âmbito do Proc. 
01930/02, “I  - Os tributos denominados “taxas” cobrados pela Câmara Municipal de Lisboa relativamente 
a instalação de reclamos em prédios urbanos são, à face da Constituição, de qualificar como impostos. 
II  - Como assim, a sua criação através de diploma não legislativo e não emitido pela Assembleia da 
República ou pelo Governo devidamente credenciado viola o preceituado nos artigos 106º, 2 e 168º, 
1, i) da CRP, versão de 1982”.

XVIII — Ainda no mesmo sentido, vd. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10/12/2003 
(Proc. 026820): “I  - As quantias cobradas ao abrigo dos artigos 3º e 16º do Regulamento de Publici-
dade da Câmara Municipal de Lisboa, pela colocação de reclamos luminosos em prédios pertença de 
particulares não são taxas, por ausência de contrapartida prestada pelo município, devendo ser vistas 
como impostos. II  - Não tendo tais encargos sido criados por diploma emanado da Assembleia da 
República ou pelo Governo devidamente credenciado por aquela, devem as normas que os criaram ser 
consideradas organicamente inconstitucionais”.

XIX — Assim, sendo o tributo cobrado, pela instalação de mensagens publicitárias em prédios 
urbanos particulares, qualificado como imposto, verifica -se que o mesmo deveria estar sujeito ao prin-
cípio da legalidade de reserva de lei formal constante do artigo 165º, n.º 2, alínea i) da CRP.

XX — Todavia, a possibilidade de cobrança de tributos pela instalação de mensagens publici-
tárias em prédio urbanos particulares, foi criada por meio de um diploma não legislativo, ferido de 
inconstitucionalidade, por violar os arts. 103º, n.º 2 e 165º, n.º 2, alínea i) da Constituição da República 
Portuguesa.

XXI — Com efeito, a inconstitucionalidade dos supra mencionados artigos 3º e 16º do Regu-
lamento de Publicidade do Município de Lisboa, foi já declarada pelo Tribunal Constitucional em 
diversos Acórdãos, como sejam, os Acórdãos nºs. 558/98, publicado no D.R. II Série, de 11/11/1998, 
n.º 63/99, publicado no D.R. II Série, de 31/03/99, 32/200, 346/2001 e 437/2003, publicado no D.R. 
II SÉRIE, de 14/02/2004.

XXII — No mesmo sentido, tem vindo a pronunciar -se o Supremo Tribunal Administrativo 
nos Acórdãos nºs. 021278 de 22/06/99, 025815 de 14/03/2001, 01930/02 de 19/02/2003, 026820, de 
12/10/2003, 01931/02, de 26/11/2003, 01931/02, de 11/04/2004, 01167/04, de 26/01/2005, 01176/04, 
de 18/05/2005 e 0379/06, de 15/02/2007.

XXIII — E isto, porque, conforme referido supra, nos termos do disposto do art. 165º, n.º 1, 
alínea i) da CRP, a criação de impostos é da exclusiva competência legislativa da Assembleia da Re-
pública, salvo autorização do Governo.

XXIV — Perante o exposto, conclui -se que, por via de normas manifestamente ilegais e inconsti-
tucionais, pretende a RECORRIDA, locupletar -se à custa da RECORRENTE, exigindo -lhe o pagamento 
de uma elevada quantia pecuniária que sabe não lhe ser devida.

XXV — Com efeito, não pode deixar de se concluir que a respectiva imposição tem de obedecer 
aos ditames que pela Lei Fundamental são dirigidos aos impostos.

XXVI — Nos termos do disposto do artigo 135º do Cód. de Procedimento Administrativo, “são 
anuláveis os actos administrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis 
para cuja violação se não preveja outra sanção”.

XXVII — Assim sendo, o acto de liquidação e cobrança ora reclamado, constitui um acto afectado 
pelo vício da anulabilidade.

XXVIII — Assim, deverá o acto tributário reclamado ser anulado, e em consequência, ser anulada 
a taxa publicitária liquidada à IMPUGNANTE, através da factura n.º 40000046499, por manifesta 
ilegalidade e inconstitucionalidade das normas que a geraram.

Termos em que deverá ser dado provimento ao recurso e, em consequência, por manifesta incons-
titucionalidade e ilegalidade das normas que geraram os tributos liquidados e cobrados à impugnante, 
deverá ser declarada a anulação do acto tributário e administrativo de liquidação e cobrança dos mesmos, 
decidindo V. Exas. no sentido do provimento do presente recurso, conforme é do direito e da Justiça!

1.2. A Recorrida contra -alegou para defender a manutenção do julgado, concluindo do seguinte 
modo:

1º Ao invés do alegado pela Recorrente, entende a ora Recorrida que a douta Sentença não suscita 
qualquer censura, e por esse facto deve manter -se na ordem jurídica, por inexistência de vícios;

2º Tal como está fixado na matéria de facto provada na douta Sentença Recorrida, a licença 
subjacente à taxa ora controvertida foi requerida pela Recorrente com vista à afixação de uma lona 
na fachada do imóvel “Baptista Russo”, sito na Av. Marechal Gomes da Costa tornejando para a Av. 
Infante D. Henrique, em Lisboa, imóvel de propriedade particular, e respeitante à qual foi liquidada a 
respectiva taxa a que se reporta a factura n.º 40000046499, emitida em 31.05.2007;
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3º Assim sendo, resulta provado que a emissão da licença da taxa de publicidade em causa para 
aquele local e período requerido pela ora Recorrente;

4º Na verdade, e tal como bem refere a douta Sentença Recorrida “como a própria impugnante 
reconhece, o que está em causa é a liquidação e cobrança de uma taxa pela emissão de licença de publi-
cidade requerida para afixação de lona publicitária em empena ou fachada de um edifício de propriedade 
privada, pelo período de três meses, renovável” (destaque nosso);

5º Bem decidiu a douta Sentença Recorrida ao afirmar que “(...) é identificável a prestação concreta 
de um serviço público, o qual se traduz na verificação, em concreto, da convergência das condições em 
que aquela actividade pode ser exercida e o requerido pelo interessado na actividade publicitária, e na 
sequência emissão da correspondente licença, indispensável ao exercício dessa actividade”;

6º Refere ainda a douta Sentença que “têm natureza de taxa os tributos assentam na prestação 
concreta de um serviço público  - artigo 4º, n.º 2 da LGT –, e, como vimos, é possível identificar na 
emissão da licença de publicidade uma determinada contraprestação do sujeito activo, que é justamente 
o elemento diferenciador do imposto retido pela generalidade da doutrina e que assenta no carácter 
bilateral das taxas e na unilateralidade do imposto” (destaque nosso);

7º Questiona -se a Recorrida como é possível que a Recorrente afirme nas suas alegações, tal como 
já o fizera na petição de impugnação, que na emissão da licença de publicidade inexiste qualquer con-
traprestação por parte do município ou remoção de obstáculo jurídico ao seu comportamento, de que 
o correspondente pagamento da respectiva taxa constitua contrapartida, quando a própria reconhece 
todo o enquadramento subjacente ao processo de licenciamento;

8º Com efeito, a Recorrente vem reiterar, em sede de alegações, na senda do que por si já fora afir-
mado na sua petição de impugnação  - arts. 1º, 2º e 3º da douta p.i.  -, que pelo facto de fazer exploração 
comercial de publicidade, designadamente através da afixação de suportes publicitários em empenas 
cegas ou fachadas laterais de edificações particulares sedeadas na Cidade de Lisboa, está dependente 
do licenciamento prévio conferido pela Câmara Municipal de Lisboa, em matéria de publicidade, pre-
visto na Lei n.º 97/88, de 17.08, alterada pela Lei n.º 23/2000, de 23.08, para salvaguarda do equilíbrio 
urbano e ambiental e que não viole os critérios e limites previstos nas várias als. do n.º 1 do art. 4º da 
mencionada lei;

9º Mais. Reconhece a Recorrente, tal como já havia feito na sua petição de impugnação  - v. art. 54º 
da douta p.i. de impugnação  -, que “à Recorrida assiste o direito de cobrar taxas como contrapartida 
das diligências relativas aos actos de licenciamento”;

10º É inverdade o entendimento perfilhado pela Recorrente quanto à inexistência de sinalagma 
na taxa devida pela emissão de publicidade. Pois,

11º E tal como bem refere a douta Sentença Recorrida  - “(...) É identificável a prestação concreta 
de um serviço público, o qual se traduz na verificação da convergência das condições em que aquela 
actividade pode ser exercida e o requerido pelo interessado na actividade publicitária, e na sequente 
emissão da correspondente licença, indispensável ao exercício dessa actividade. (...) O tributo impugnado, 
liquidado pela emissão de licença para instalação de publicidade, ainda que em propriedade privada, 
tem natureza de taxa, na medida em que envolve por parte do sujeito activo uma contraprestação, que 
se traduz na verificação, em concreto, da convergência das condições em que aquela actividade pode 
ser exercida e o requerido pelo interessado na actividade publicitária e na emissão da correspondente 
licença, indispensável ao exercício dessa actividade”;

12º Resulta assim inequívoco o perfeito e total conhecimento da tramitação do processo de licen-
ciamento e inerentes taxas decorrentes do mesmo demonstrado pela mesma ao longo de todas as fases 
processuais dos autos de impugnação judicial bem como das suas alegações de recurso;

13º Ficou provado nos presentes autos que a emissão da licença da taxa de publicidade em causa 
foi para aquele local e período requerido pela ora Recorrente;

14º Reconhece a própria Recorrente que “com vista à obtenção dos licenciamentos necessários 
para o exercício da sua actividade comercial apresentou junto do Departamento de Gestão dos Espaços 
Públicos da Câmara Municipal de Lisboa, um pedido de licenciamento necessário para a colocação de 
uma tela publicitária na edificação sita na Av. Marechal Gomes da Costa que torneja com a Av. Infante 
D. Henrique, no decurso do 1º Trimestre de 2006”;

15º Nessa medida, com o licenciamento para afixação do dispositivo publicitário no imóvel, 
constituiu -se a obrigação de pagamento da taxa em causa. Pois, desde logo, pela existência do uso pri-
vativo do domínio público, bem como pela efectiva remoção do limite jurídico à actividade por parte 
da CML, enquanto entidade licenciadora nesta matéria;

16º Resulta assim inequívoco o perfeito e total conhecimento da tramitação do processo de licen-
ciamento e inerentes taxas decorrentes do mesmo demonstrado pela Recorrente ao longo de todas as 
fases processuais dos autos de impugnação judicial bem como das suas alegações de recurso;

17º Efectivamente, compete à CML definir os critérios de licenciamento na área do Município 
de Lisboa, em matéria de publicidade por iniciativa própria ou por proposta da Câmara, a elaboração 
de regulamentos necessários à sua execução;
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18º Improcede o argumento deduzido pela Recorrente quanto ao facto de a liquidação da taxa ora 
sindicada enfermar de ilegalidade por resultar da aplicação do Regulamento da Publicidade e da Tabela 
de Taxas e Outras Receitas Municipais violarem norma de natureza constitucional. Pois,

19º O Município pode cobrar taxas por autorizar o emprego de meios de publicidade destina-
dos a propaganda comercial, competindo à respectiva Assembleia Municipal, estabelecer essas taxas 
municipais e fixar os respectivos quantitativos sob proposta ou pedido da Câmara  - cfr. alínea h) do 
art. 19º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto em vigor ao tempo da 
liquidação, e als. a) e e) do n.º 2 do art. 53º da Lei das Autarquias Locais, aprovada pela Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro;

20º As autarquias locais dispõem de poder regulamentar próprio nos limites da Constituição, das 
leis e dos regulamentos emanados das autarquias de grau superior ou das autarquias com poder tutelar”, 
conforme dispõe o art. 241º da Constituição da República Portuguesa;

21º As atribuições e a organização das autarquias locais, bem como a competência dos seus órgãos 
serão reguladas por lei, de harmonia com o princípio da descentralização administrativa”, conforme 
dispõe o art. 237º da Constituição da República Portuguesa;

22º Assim sendo, e atendendo ao princípio da especialidade, os órgãos autárquicos só podem 
deliberar no âmbito da sua competência e para a realização das atribuições das respectivas autarquias;

23º A Lei n.º 97/88, de 17.08, no seu art. 11º, habilita a CML a definir os critérios de licenciamento 
na área do Município de Lisboa, em matéria de publicidade, competindo à Assembleia Municipal, por 
iniciativa própria ou proposta da Câmara Municipal, a elaboração dos regulamentos necessários à sua 
execução;

24º Efectivamente, e em execução de tal normativo legal, os mesmos foram regulamentados no 
Edital n.º 35/92, que aprovou o Regulamento de Publicidade. E cujas taxas devidas pelos mesmos es-
tão previstas na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais para cada ano financeiro, aprovada em 
anexo ao Orçamento do Município;

25º Tabela esta que reveste natureza regulamentar e, tem por objecto enformar a incidência, liqui-
dação e/ou cobrança de tributos municipais cuja previsão resulta directamente da mesma, que funciona 
como um regulamento de execução da Lei das Finanças Locais, ou é ali estabelecida por força de normas 
específicas de remissão constantes de outros regulamentos municipais;

26º Está assim legitimada a liquidação e cobrança da taxa devida pela emissão da licença de pu-
blicidade ora controvertida, ficando, deste modo, desprovida de qualquer fundamento os argumentos 
invocados pela Recorrente;

27º “Considera -se publicidade, qualquer forma de comunicação feita por entidades de natureza 
pública ou privada, no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o ob-
jectivo directo ou indirecto de: a) promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer 
bens ou serviços”  - art. 3º do Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 330/90, de 23.10 
com as alterações dadas pelos Decretos -Leis nºs 61/97, de 25.03; 6/95, de 17.01 e 74/93, de 10.03;

28º “Considera -se actividade publicitária “o conjunto de operações relacionadas com a difusão 
de uma mensagem publicitária junto dos seus destinatários, bem como as relações jurídicas e técnicas 
emergentes entre anunciantes, agências de publicidade e entidades que explorem os suportes publicitários 
ou que exerçam actividade publicitária”  - v. art. - 4º do supracitado Código da Publicidade;

29º Ora, tal como a própria Recorrente reconhece quer nas suas alegações de recurso quer na 
petição de impugnação judicial “no âmbito dessa sua actividade, a Recorrente faz exploração comercial 
de publicidade, designadamente, através da fixação de suportes publicitários em empenas cegas ou 
fachadas laterais de edificações particulares sedeadas na Cidade de Lisboa”;

30º Com efeito, e estando a publicidade interligada com actividades de natureza comercial, tendo 
por fim o fornecimento/aquisição de bens ou serviços, subjacente à afixação da publicidade em causa 
visível da via pública encontra -se reflectida a actividade que a Recorrente exerce, promovendo -a através 
dos seus clientes e junto do público em geral;

31º É claro que da afixação do supracitado dispositivo publicitário, exerce a Recorrente, ainda 
que de forma indirecta, a sua actividade;

32º No uso dos poderes regulamentares atribuídos aos Municípios compete à CML zelar pela 
salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental da área do seu concelho, estabelecendo os critérios de 
licenciamento para afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial em bens 
ou espaços afectos ao domínio público, ou deles visíveis, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 1º da 
Lei n.º 97/88 de 17.08, e arts. 2º e 3º do Regulamento de Publicidade, aprovado pelo Edital n.º 35/92, 
publicado no Boletim Municipal n.º 16336, de 19 de Março de 1992, com a redacção dada pelos Edi-
tais nºs 42/95, de 25.04 e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais nºs 16331, de 
12.3.1992, 61, de 25.4.1995, e 66, de 30.5.1995, juntos com a Contestação apresentada;

33º Tal licença depende de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, devendo conter os 
elementos obrigatórios entre outros, o nome, a identificação fiscal e residência ou sede do requerente, 
a indicação exacta do local ou meio ou suporte a utilizar, o período de utilização pretendida, bem 
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como a junção do documento comprovativo da natureza do requerente  - v. arts. 11º e 12º do referido 
regulamento;

34º “São aplicáveis ao licenciamento e renovações previstos neste regulamento as taxas estabe-
lecidas na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais”  - v. n.º 1 do art. 16º do citado regulamento 
de publicidade;

35º O titular da licença fica obrigado ao pagamento das respectivas taxas, uma vez que só pode 
exercer os direitos que lhe são conferidos pelo licenciamento após o pagamento das mesmas  - v. n.º 5 
do art. 18º do mesmo regulamento;

36º Procedimento estes que a Recorrente demonstrou ao longo das fases processuais nos presentes 
autos ter perfeito e total conhecimento, tanto mais que as utilizou;

37º Tal actividade está sujeita ao cumprimento dos critérios de licenciamento e de exercício vertidos 
nos arts. 4º a 6º da Lei n.º 97/88, de 17.08, dos quais se destacam o respeito pela estética, protecção do 
património arquitectónico, segurança de pessoas e bens;

38º Realidades estas igualmente plasmadas no Regulamento de Publicidade, nomeadamente 
nos arts. 4º a 8º do mesmo, onde tais limitações respeitam à “estética ou ambiente dos lugares e da 
paisagem”, “à protecção de edifícios ou monumentos de interesse histórico, cultural, arquitectónico e 
paisagístico”, “à circulação de pessoas e bens”;

39º Estabelece ainda o Regulamento de Publicidade limitações atendendo à tipologia dos disposi-
tivos publicitários, designadamente chapas, placas, tabuletas, painéis, mupis, bandeirolas, entre outros 
 - Cp. IV a VI do referido Regulamento;

40º Deste modo, com o licenciamento para afixação do dispositivo publicitário no imóvel, constituiu-
-se a obrigação de pagamento da taxa sub judice (sublinhado nosso);

41º Pois, por um lado pela existência do uso privativo do domínio público. E, por outro pela 
efectiva remoção do limite jurídico ao exercício da actividade por parte da CML, enquanto entidade 
licenciadora nesta matéria (Sublinhado nosso);

42º E, se, na generalidade dos casos, as coisas públicas se destinam ao uso comum dos particu-
lares, por vezes, o uso do domínio público é consentido a pessoas determinadas, com base num título 
jurídico individual, como sucede com a Recorrente, que do mesmo retira uma especial vantagem no 
exercício da actividade que prossegue;

43º Existe, então, um uso privativo do domínio público, “aquele modo de utilização do domínio 
público que é consentido a uma ou algumas pessoas determinadas, com base num título jurídico indi-
vidual” (cfr. Diogo Freitas do Amaral, in “A utilização do domínio público pelos particulares”, Editora 
Juriscredi, Ldª, 1972, pág. 171);

44º Ao invés do uso comum do domínio público cuja regra é a da gratuidade, o uso privativo 
obedece à da onerosidade, recaindo sobre o utente privativo a obrigação de pagar uma taxa à Adminis-
tração, como contrapartida do direito à utilização do domínio público;

45º É inquestionável que existe contraprestação para a Recorrente do licenciamento da publicidade 
(destaque nosso);

46º Na verdade, o facto de o dispositivo publicitário estar colocado ocupa simultaneamente bens 
privados  - a propriedade privada  - e o domínio público  - enquanto pende sobre os passeios e ruas 
públicos justapostos àquele, permitindo o uso privativo do domínio público à Recorrente, nos moldes 
exactos em que o licenciamento foi concedido, dado que tal como a própria Recorrente reconhece a 
publicidade em causa é visível da via pública  - domínio público municipal;

47º Ao invés do defendido pela Recorrente quer nas suas alegações de recurso quer na petição 
de impugnação é precisamente pelo facto de a publicidade em questão ser visível da via pública por 
todos aqueles que nela circulam, que permite à Recorrente exercer, ainda que de forma indirecta, a sua 
actividade junto dos seus clientes/anunciantes, pois os mesmos se assim não fosse não teriam qualquer 
interesse nela;

48º Projectando -se exteriormente a respectiva mensagem  - sendo visível da via pública  - junto dos 
seus potenciais destinatários, estabelece -se o diálogo publicitário com os eventuais clientes da Recorrente, 
e consequentemente promove -se dessa forma os bens ou serviços que aquela presta, e cuja utilização é 
facultada à Recorrente, desde que respeitados os limites restritivos do licenciamento em causa;

49º Esta realidade consubstancia um efectivo uso privativo do domínio público, permitido à Recor-
rente através da respectiva licença, dado que a afixação do dispositivo em causa verifica -se no domínio 
público, visível da via pública, e deste modo, sujeito ao pagamento das correspondentes taxas;

50º Pagamento de taxas essas que a própria Recorrente reconhece assistir tal direito ao Município 
no âmbito do licenciamento de publicidade, como é o caso;

51º É assim estranho que a Recorrente tendo cumprido toda a tramitação do processo de licencia-
mento, afirme que o tributo em causa reveste a natureza de imposto por inexistência de contrapartida 
por parte da CML;

52º Não colhe provimento o alegado pela Recorrente quanto à natureza do tributo ora controvertido;
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53º É indiscutível que o elemento distintivo entre taxa e imposto é a existência ou não de sinalagma 
 - a Doutrina e a Jurisprudência são unânimes quanto a este ponto;

54º Assim, Sousa Franco (in Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. II, pág. 63) define taxa 
como “uma prestação tributária (ou tributo) que pressupõe ou dá origem a uma contraprestação espe-
cífica, resultante de uma relação concreta (que pode ou não ser de beneficio) entre o contribuinte e um 
bem ou serviço público”;

55º Teixeira Ribeiro, por sua vez (in Lições de Finanças Públicas, pág. 259), define taxa da 
seguinte forma: “a taxa é também prestação pecuniária; também é prestação coactiva; mas já não é 
prestação unilateral, uma vez que ao seu pagamento corresponde a prestação de um serviço por parte 
do Estado”.

56º Cabe, ainda, referir a noção dada por Alberto Xavier (in Manual de Direito Fiscal, vol. 1, 
pág. 42): “Limitar -nos -emos, por isso, a indicar que, em nosso entender, as taxas se individualizam no 
terreno mais vasto dos tributos por revestirem carácter sinalagmático, não unilateral, o qual por seu 
turno deriva funcionalmente da natureza do facto constitutivo das obrigações em que se traduzem e 
que consiste ou na prestação de uma actividade pública, ou na utilização de bens do domínio público, 
ou na remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares”;

57º Também na Jurisprudência a noção de taxa assenta no carácter de bilateralidade: “Em termos 
tributários, pode definir -se a taxa como uma prestação pecuniária, imposta coactiva ou autoritariamente; 
pelo Estado ou outro ente público; sem carácter sancionatório; utilização individualizada, pelo contri-
buinte, solicitada ou não; de bens públicos ou semi -públicos; com contrapartida numa actividade do 
credor especialmente dirigida ao contribuinte” (cfr. douto Acórdão do S.T.A., de 16 de Junho de 1999, 
proferido no processo nº. 23175, AD 456, 1580  - no mesmo sentido, entre outros, vd, Ac. STA., de 2 
de Junho de 1999, Rec. no. 23166, BMJ 488, 219; Ac. S.T.A. de 2 de Maio de 1996, Rec. nº. 18726, 
Sol. DGCI, 383, 293);

58º A Doutrina reconduz, ainda, o fundamento da exigibilidade da taxa, ou seja, o pressuposto de 
facto da obrigação legal em que a taxa se traduz a três modalidades típicas bem definidas: (1) a acti-
vidade administrativa de prestação de um serviço, (2) a utilização do domínio público e (3) a remoção 
de um limite imposto à livre actividade dos particulares (cfr. entre outros, Alberto Xavier, obra citada, 
pág. 48);

59º Fundamentos que o legislador ordinário veio a consagrar no n.º 2, do artigo 4º, da Lei Geral 
Tributária (LG.T.): «As taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na utilização de 
um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particu-
lares”;

60º Ou seja, basta que esteja preenchido um dos requisitos, para que exista contrapartida e para 
que, em consequência, o sujeito activo possa cobrar o respectivo tributo;

61º Ora, é indiscutível que no caso concreto está em causa a utilização de um bem do domínio 
público bem como a remoção de um limite jurídico;

62º Impõe -se, nesse caso, que a regra da gratuitidade da utilização comum do domínio público 
ceda perante a regra da onerosidade. É justo que quem retira uma especial vantagem do uso do domínio 
público pague por esse uso;

63º O traço distintivo fundamental entre taxa e imposto é o da bilateralidade da primeira, 
encontrando -se cumprido este requisito desde que se verifique uma das situações previstas no n.º 2, do 
artigo 4º, da L.G.T., ou seja, desde que a actuação da Administração consista na “prestação concreta 
de um serviço público, na utilização de um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo 
jurídico ao comportamento dos particulares”;

64º Aliás, e ao invés do pretendido pela Recorrente, o entendimento supra referido, repita -se 
encontra -se consubstanciado quer no art. 4º da LGT quer no art. 3º do Regime Geral das Taxas das 
Autarquias Locais, o qual assenta as taxas na remoção de um limite jurídico à actividade dos particu-
lares tout court, sem que seja acrescentado ao pressuposto qualquer dado referente a utilização de bens 
de natureza pública;

65º Com efeito, a publicidade utiliza bens semi -públicos, entendendo -se como tal os bens que 
além de satisfazerem necessidades colectivas também satisfazem necessidades individuais, como é o 
caso das ruas, avenidas, praças, jardins e o espaço aéreo onde se encontra instalada a publicidade e onde 
circulam as pessoas, com quem os clientes da Recorrente estabelecem o diálogo publicitário;

66º Resulta, assim, inquestionável a natureza do tributo em questão, o qual configura a natureza de 
uma taxa, constituindo a retribuição, não só da emissão da própria licença, como da utilização privativa 
do espaço público, configurada na exibição da sua mensagem na via pública, independentemente da 
propriedade do local onde a mesma se encontre afixada (Sublinhado nosso);

67º Desde logo porque o ambiente urbano é constituído, não só por tudo o que configura a via 
pública propriamente dita como por toda a sua envolvente, designadamente as fachadas dos edifícios, as 
suas empenas, os muros, a cujos proprietários são impostas diferentes restrições, por variados motivos 
de ordem pública, não só no que respeita à afixação de publicidade, como por exemplo no atinente 
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à execução de obras, à própria construção, etc., sempre com vista a acautelar o equilíbrio urbano e 
ambiental e o interesse público;

68º A licença concedida à Recorrente para afixação do dispositivo publicitário em questão possibilita-
-lhe como já vimos uma utilização privativa do domínio público, e igualmente consubstancia ainda 
uma remoção do limite jurídico à actividade da Recorrente, por parte da CML, enquanto entidade 
licenciadora nesta matéria (destaque nosso);

69º Remoção do limite jurídico esse patente em todas as fases do procedimento administrativo 
de licenciamento, concretizado no papel fiscalizador por parte da CML aquando da recepção do res-
pectivo requerimento, na verificação dos pressupostos para o exercício da afixação ou inscrição dos 
diversos tipos publicitário, nomeadamente pelo cumprimento de regras referentes à sua segurança, à 
sua estética e, por fim, à salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, na aposição de deferimento no 
aludido requerimento consubstanciado na prática do acto administrativo da concessão da licença, com 
a consequente emissão da correspondente licença de publicidade;

70º Deste modo, a Recorrente com a afixação do dispositivo publicitário sub judice cai no âm-
bito de incidência objectiva e subjectiva do Regulamento de Publicidade, ficando a CML legitimada 
a cobrar as respectivas taxas;

71º E, cujo montante foi calculado atendendo à taxa correspondente a publicidade colocada em 
empenas ou fachadas laterais por m2 e por trimestre, como se extrai do disposto no n.º 4 do art. 28º e 
Observação 9ª do Capitulo IV da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais para o ano financeiro 
de 2006, junta com o processo instrutor apresentado aquando da Contestação;

72º Está amplamente demonstrado que o tributo em causa reveste a natureza de uma taxa, quer 
pela utilização individualizada do domínio público por parte da Recorrente, quer pela efectiva remoção 
do obstáculo jurídico à actividade daquela (destaque nosso);

73º Ao invés conclui -se que, existindo contraprestação por parte da CML, o tributo em apreço 
reveste, inquestionavelmente, a natureza jurídica de uma taxa, pelo que a respectiva criação/exigibilidade 
não está sujeita ao princípio da reserva de lei formal, consagrado no n.º 2, do artigo 103º e na alínea i), 
do artigo 165º, da C.R.P. e, como tal, não existe violação das mencionadas disposições constitucionais 
(destaque nosso);

74º Aliás, conforme resulta da mais variada Jurisprudência em sentido oposto ao referido pela 
Recorrente, da qual nos permitimos seleccionar e transcrever alguns excertos, o tributo em causa reveste 
a natureza de taxa, e não sendo necessária a utilização pelos particulares de bens do domínio público 
ou semi -público para a distinguir do imposto, como pretende a Recorrente;

75º Remetemos, designadamente, para a seguinte Jurisprudência, toda ela disponível em www.
dgsi.pt:  - o douto Acórdão do STA, de 26 de Março de 2003, proferido no Processo n.º 1931/02; o douto 
Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, proferido em 9 de Março de 2004, no Processo 
n.º 566/03; o douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo n.º 025470, de 
29 -11 -2000; o douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo n.º 023555, 
em 26 -05 -99, bem como refere ainda o Exmº. Conselheiro Benjamim Rodrigues, no douto Acórdão do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 15 -05 -2002, proferido no processo n.º 026820;

76º Atento o exposto, e ao invés do invocado pela Recorrente os arts. 3º e 16º do Regulamento de 
Publicidade não padecem de quaisquer vícios, atento o facto de se enquadrarem no âmbito dos poderes 
regulamentares e tributários que os Municípios detém e que lhes permitem liquidar e cobrar taxas pelo 
licenciamento de publicidade, ainda que afixada em imóveis particulares;

77º Assim sendo, discorda a Recorrida do entendimento perfilhado pela Recorrente quanto à 
natureza jurídica do tributo em causa e inerente enquadramento tributário, o qual é até contraditório 
pois, a mesma reconhece ao longo dos presentes autos que “a taxa cuja liquidação se pretende (...) é 
uma prestação tributária que pressupõe ou dá origem a uma contraprestação específica, resultante de 
uma relação concreta (…) entre o contribuinte e um bem ou serviço, (…) à Recorrida assiste o direito 
de cobrar taxas como contrapartida das diligências relativas aos actos de licenciamento”;

78º A liquidação da taxa de publicidade em causa não enferma de qualquer ilegalidade, na me-
dida em que colheu os seus fundamentos em normas constitucionais, legais e regulamentares, todas 
plenamente válidas e eficazes;

79º E, desta forma, inexiste qualquer enriquecimento ilegítimo da CML, em virtude do pagamento 
da taxa ora controvertida. Pois, caso a licença fosse facultada sem o pagamento de qualquer contrapartida 
existiria, ai sim, enriquecimento, mas da Recorrida, uma vez que a esta seria possibilitada, não só uma 
utilização privativa do domínio público municipal, como a remoção de um obstáculo jurídico ao seu 
comportamento como, ainda, toda uma actividade administrativa do município, relativa à apreciação e 
tramitação do pedido da mesma, sem que existisse, para o mesmo, a correlativa taxa, em clara violação 
dos princípios disciplinadores do ordenamento jurídico -tributário em vigor, do qual decorre directa 
e expressamente, a natureza do tributo liquidado e cobrado à Recorrente, uma vez que a emissão de 
licença corresponde à remoção de obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares;
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80º Não colhem provimento todos os argumentos invocados pela Recorrente, não merecendo a 
douta Decisão Recorrida qualquer reparo, devendo manter -se na ordem jurídica.

1.3. Por acórdão deste Supremo Tribunal proferido em 2/06/2010 foi concedido provimento 
ao recurso, revogada a sentença recorrida e julgada procedente a impugnação judicial por força do 
entendimento de que o tributo liquidado pela emissão de licença para instalação e permanência de 
lona publicitária em prédio particular não tinha a natureza de taxa, devendo ser qualificado como um 
imposto, cuja criação é da exclusiva competência legislativa da Assembleia da República, salvo auto-
rização ao Governo, julgando -se, assim, organicamente inconstitucionais as normas dos artigos 3.º e 
16.º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, publicado no Edital 35/92, que criaram 
essa receita fiscal autárquica.

1.4. Deste acórdão foi interposto recurso para o Tribunal Constitucional que, dando -lhe provi-
mento, decidiu que não eram organicamente inconstitucionais essas normas dos artigos 3.º e 16.º do 
Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa ao preverem a cobrança de taxa pela afixação de 
painéis publicitários em prédio pertencente a particular, ordenando a reforma do citado aresto do STA 
de acordo com o juízo emitido sobre a referida questão  - cfr. Decisão Sumária n.º 417/2010, de 11 de 
Outubro de 2010, a fls. 345/353.

1.5. Transitado em julgado esse acórdão do Tribunal Constitucional, cumpre, então, reformular 
o acórdão anteriormente proferido em conformidade com o referido juízo de constitucionalidade (ar-
tigo 80.º, n.ºs 2 e 3, da Lei 28/82, de 15 de Novembro).

2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1º A impugnante submeteu a licenciamento municipal a instalação de uma lona publicitária na fa-

chada do imóvel “Batista Russo” sito na confluência da Av. Marechal Gomes da Costa com a Av. Infante 
D. Henrique, em Lisboa, pelo prazo de três meses, renovável (requerimento da impugnante, datado de 
30/01/2006, a fls. s/n do apenso instrutor);

2º Trata -se de um edifício de propriedade particular;
3º O pedido de licenciamento foi deferido pela Câmara Municipal de Lisboa e a decisão notifi-

cada por ofício de 23/03/2006, de que consta, expressa e designadamente, que “as taxas serão emitidas 
oportunamente” (fls. s/n do apenso instrutor);

4º Foi liquidada taxa, por “publicidade instalada em empenas ou fachada laterais (por m2 e por 
trimestre)” no montante de € 4.154,80 e € 3,00, a título de imposto de selo (documento de apuramento 
de taxas, a fls. s/n do apenso instrutor);

5º Em seguimento, foi enviada à impugnante a factura n.º 40000046499, emitida em 31/05/2007, 
no montante de € 4.157,80 correspondendo € 3,00 a imposto de selo, com data limite de pagamento 
em 29/06/2007 (fls. 23);

6º A impugnante, em 02/07/2007, deduziu reclamação graciosa do acto de liquidação (fls. s/n do 
apenso de reclamação);

7º Em 14/11/2007, apresentou a presente impugnação judicial conforme carimbo aposto a fls.3;
8º Por despacho de 08/01/2008, a fls. 40 do apenso de reclamação, foi a reclamação graciosa 

indeferida;
9º Do despacho de indeferimento expresso da reclamação foi a impugnante notificada, por carta 

registada com A/R, em 15/01/2008 (fls. 47 do apenso de reclamação).
3. A decisão de improcedência da presente impugnação judicial assentou no entendimento de que 

o tributo liquidado pela emissão de licença de publicidade requerida e concedida para a instalação e 
permanência de lona publicitária em propriedade privada tinha a natureza de taxa e não de imposto, pelo 
que a sua criação por diploma não legislativo não violava comandos constitucionais, particularmente 
os contidos nos artigos 103.º, n.º 2, e 165.º, n.º 1, alínea i), da Constituição da República Portuguesa.

É contra esse julgamento que a Recorrente se insurge, pelas razões que deixou sintetizadas nas 
conclusões da alegação de recurso, onde advoga que o tributo que incide sobre o licenciamento de painéis 
publicitários instalados em propriedade privada deve ser encarado como um imposto, cuja criação é da 
exclusiva competência legislativa da Assembleia da República (salvo autorização ao Governo), sendo, 
assim, organicamente inconstitucionais as normas do Regulamento de Publicidade do Município de 
Lisboa que criaram essa receita fiscal autárquica.

Em face do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal Constitucional nos presentes 
autos  - Decisão Sumária n.º 417/2010, proferida em 11 de Outubro de 2010  - há apenas que dar -lhe 
execução, acolhendo necessariamente o entendimento sobre a qualificação como taxa da receita liqui-
dada ao abrigo das normas contidas nos artigos 3.º e 16.º do Regulamento de Publicidade do Município 
de Lisboa, publicado no Edital n.º 35/92, ainda que a mesma incida sobre o licenciamento de painéis 
publicitários instalados em propriedade privada, aplicando o consequente juízo de não inconstitucio-
nalidade orgânica dessas normas emitido por esse Venerando Tribunal.

Em consequência, e como foi, aliás, decidido em 1ª Instância, a liquidação deve ser mantida, por 
não padecer desse único vício que a Impugnante, ora Recorrente, lhe imputava, improcedendo todas 
as conclusões do recurso.
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4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente neste Supremo Tribunal, fixando -se em 1/6 a procuradoria.

Lisboa, 19 de Janeiro de 2011. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente Torrão. 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Responsabilidade subsidiária. Dívida de coima. RGIT.

Sumário:

Tendo sido proferido acórdão em que se julgou improcedente o recurso interposto pela 
Fazenda Pública, com fundamento na inconstitucionalidade do artigo 8.º do RGIT, 
aprovado pela Lei n.º 15/01 de 5/6 e tendo sido interposto recurso desse acórdão, 
para o Tribunal Constitucional, que decidiu «não julgar inconstitucionais as normas 
das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º do Regime Geral das Infracções Tributárias, 
aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na parte em que se refere à respon-
sabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a 
pessoas colectivas em processo de contra -ordenação» e ordenou, em consequência, 
a reformulação da decisão recorrida em conformidade com tal juízo de constitucio-
nalidade, há que reformular o acórdão de acordo com o assim decidido.

Processo n.º: 55/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Afonso Moreira da Cunha e Luis Fernando Taipa Mendes.
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 Mirandela, na medida em 

que, julgando parcialmente procedente a oposição à execução fiscal, deduzida pelos ali revertidos 
Afonso Moreira da Cunha e Luís Fernando Taipa Mendes, com os demais sinais dos autos, veio a 
julgar extinta contra estes tal execução fiscal, na parte relativa à revertida dívida de coimas e custas 
aplicadas no processo de contra -ordenação tributária, com fundamento na inconstitucionalidade da 
norma do artigo 8.º do RGIT.

1.2 — A recorrente termina as respectivas alegações formulando as Conclusões seguintes:
A) É o presente recurso interposto do Douto Julgado do Tribunal “a quo”, apenas na parte em que 

julgou extinta a execução no que toca às dívidas de coima e custas.
B) O objecto do presente recurso atem -se, com origem, a questão nova suscitada pelo MP no Douto 

parecer emitido, e traduzível, em resumo, na impossibilidade, por Ilegal e Inconstitucional, de efectivar, 
no oponente/revertido, ora recorrido, na qualidade de sócio -gerente da firma executada originariamente 
devedora, a responsabilidade civil subsidiária, por multas ou coimas aplicadas em processo de contra-
-ordenação, nos termos do art. 8º do RGIT, no âmbito do procedimento de reversão, sem que se assegure 
ao revertido, o direito de audiência e defesa, nos termos dos arts. 10.º e 32º n.º 1 da CRP.

C) A questão reveste natureza, exclusiva, de Direito e Legal, buscando, inevitavelmente, conflito 
de Hermenêutica jurídico -legal sobre a (In)Constitucionalidade do art. 8º n.º 1 alínea a) e b) do RGIT.

D) De um lado, a posição Doutrinária e Jurisprudencial, perfilhada pela Douta Sentença recorrida 
(cf. págs. 5 e 6), sufragada, aquela, por Jorge Sousa e Simas Santos, in “Regime Geral das Infracções 
Tributárias Anotado”, 2.ª Edição, pág. 94, e, esta, exemplificativamente, pelo Acórdão STA de 28 -5 -2008, 
Proc. n.º 31/08, segundo o que “é materialmente inconstitucional, por violação dos principias da intrans-
missibilidade das penas e da presunção da inocência consagradas nos artigos 30.º e 32.º n.º 2 da CRP, 
o disposto no artigo 8.º do RGIT, relativo à responsabilidade subsidiária dos administradores, gerentes 
e outras pessoas, em relação ao pagamento de coimas aplicadas à sociedade, e que assim não podem 
ser exigidas ao revertido, ainda que em termos de responsabilidade subsidiária”.
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E) Donde, a recusa, pelo Tribunal recorrido, na aplicação da norma contida nas als. a) e b) do n.º 1 
do art. 8º do RGIT, por entender da sua Inconstitucionalidade, nos termos supra expostos, e, por isso, 
a decisão, ora recorrida, de não ser de exigir que o oponente/revertido, ora recorrido, na qualidade de 
sócio -gerente da firma executada originariamente devedora, seja civilmente responsável a título sub-
sidiário, pelo pagamento de multas ou coimas aplicadas em processo de contra -ordenação, nos termos 
do Artigo 8.º do RGIT, no âmbito do procedimento de reversão, NÃO prosseguindo a execução nessa 
parte — coimas/custas.

F) Do outro lado, a Jurisprudência Constitucional, firmada pelo Acórdão do TC n.º 129/2009 de 
12.3.09, Proc. n.º 649/08 publicado no DR — 2.ª série — N.º 74 de 16 de Abril de 2009, que, declarou 
não inconstitucionais, as normas as als. a) e b) do artigo 8.º do RGIT, considerando que não se transmite 
a responsabilidade contra -ordenacional ao gerente, mas antes a imposição de um dever indemnizatório 
assente num facto ilícito e culposo e não no facto típico contra -ordenacional, e, portanto, exprimindo 
entendimento distinto, no sentido da admissibilidade daquela responsabilidade sem observância de 
procedimentos de defesa típicos do ilícito contra -ordenacional.

G) Doutrina esta, dimanada de Jurisprudência Constitucional, que o presente recurso perfilha e a 
que adere incondicionalmente, por isso pugnando pela Constitucionalidade da norma em causa e pela 
sua subsequente aplicação ao caso concreto.

H) O que se traduz, no caso dos autos, em o oponente/revertido, ora recorrido, na qualidade de 
sócio -gerente da firma executada originariamente devedora, ser civilmente responsável, a título sub-
sidiário, pelo pagamento de multas ou coimas aplicadas em processo de contra -ordenação, nos termos 
do art. 8º do RGIT, no âmbito do procedimento de reversão, sem que lhe seja assegurado o direito de 
audiência e defesa, nos termos dos arts. 10º e 32º n.º 1 da CRP, com prossecução da execução fiscal 
nessa parte — coima e custas.

Termos em que, e nos melhores de Direito aplicáveis, deve:
Ser concedido provimento ao Recurso, e, em consequência, Ser revogada a Douta Sentença, pro-

ferida pela Meritíssima Juiz do Tribunal “a quo”, que julgou extinta a execução no que toca às dívidas 
de coima e custas.

Ser ordenada a reforma da Sentença no sentido de Julgar pela Constitucionalidade da norma em 
causa — Art. 8º n.º 1 alínea a) e b) do RGIT, com a sua subsequente aplicação ao caso dos autos.

Ser ordenada a tramitação da execução fiscal, a que o presente recurso de oposição respeita, no 
que toca às dívidas de coima e custas.

1.3 — Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4 — Por acórdão datado de 19/5/10 (fls. 82 e segs.) e com fundamento na inconstitucionalidade 

do artigo 8.º do RGIT, aprovado pela Lei n.º 15/01 de 5/6, este Supremo Tribunal julgou improcedente 
o referido recurso e, consequentemente, confirmou a sentença recorrida, de procedência da oposição.

Em consequência, o Exmº Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal, in-
terpôs recurso para o Tribunal Constitucional, nos termos do disposto nos artºs 280.º, n.º 1, alínea a) da 
CRP, 70.º, n.º 1, alínea a), 71.º, n.º 1 e 72.º, n.os 1, alínea a) e 3 da Lei n.º 28/82 de 15/11 (vide fls. 93).

1.5 — O Tribunal Constitucional, por decisão sumária datada de 6/10/10, decidiu «não julgar 
inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º do Regime Geral das Infracções 
Tributárias, 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», pelas razões ali expostas, ordenando, em consequência, «a reformulação da 
decisão recorrida em conformidade com o juízo de constitucionalidade que se acaba de fazer».

1.6 — Dada Vista ao Exmº Procurador -Geral Adjunto este promove a reformulação da decisão 
recorrida em conformidade com o juízo de constitucionalidade expresso pelo Tribunal Constitucional.

1.7 — Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2 — Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1) Contra a sociedade “Toda Casa -Mobiliário, L.da”, com sede na Rua Alexandre Herculano 

Galeria Tuela r/c 5300 Bragança, foi instaurado no Serviço de Finanças de Bragança, o processo de 
execução fiscal 0485200401018620 e apensos, para cobrança coerciva de coimas, custas e IRC, no 
montante total de € 2.948,30 — processo executivo.

2) Por despacho do Chefe de Finanças datado de 25 -06 -2008 a execução foi revertida contra os 
ora oponentes na qualidade de responsáveis subsidiários — idem.

3.1 — Enunciando, na parte relevante para o presente recurso, como questão a decidir a (suscitada 
pelo MP) de saber se «São ou não os oponentes responsáveis pelo pagamento das coimas que foram 
aplicadas à sociedade», «(sendo que as despesas que também constituem a quantia exequenda têm 
uma natureza meramente acessória)», a sentença recorrida, concluindo pela inconstitucionalidade do 
artigo 8.º do RGIT, quando interpretado no sentido de que consagra uma responsabilização subsidiária 
que se efectiva através da reversão da execução fiscal contra as pessoas nele indicadas, veio a julgar 
procedente a oposição, quanto à parte da dívida exequenda àquelas relativa.
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Para tanto, a sentença referindo, embora, a decisão do Tribunal Constitucional, no acórdão 
n.º 129/2009, de 12/3/2009, no sentido de não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) do 
n.º l do artigo 8.º 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 colecti-
vas em processo de contra -ordenação, acaba por sufragar o entendimento expresso em vários arestos do 
STA, nomeadamente no ac. de 28/5/08, rec. n.º 31/08, onde se sustenta a inconstitucionalidade material 
daquele art. 8º, por ser incompaginável com os princípios constitucionais da intransmissibilidade das 
penas e da presunção de inocência, enunciados nos arts. 30º, n.º 3 e 32.º n.º 2 da CRP.

Por seu lado, é na fundamentação constante do acórdão do Tribunal Constitucional que, quer a 
recorrente Fazenda Pública, quer o Exmo. PGA junto deste STA, fazem assentar a sua discordância 
com o decidido: não se verifica transmissão da responsabilidade contra -ordenacional ao gerente, mas 
antes a imposição de um dever indemnizatório assente num facto ilícito e culposo que não se confunde 
com o facto típico contra -ordenacional e a que corresponde a aplicação de uma coima.

A questão colocada no presente recurso jurisdicional reconduz -se, assim, à de saber se, à luz do 
disposto no artigo 8.º do RGIT, a dívida emergente das coimas aplicadas no processo de contra -ordenação 
podia, no caso, ser revertida contra os recorridos, à luz do disposto no artigo 8.º do RGIT.

Vejamos:
3.2 — Conforme se disse, a sentença recorrida julgou, no que aqui interessa, procedente a oposição 

à execução fiscal, por ter concluído pela inconstitucionalidade material do artigo 8.º do RGIT, quando 
interpretado no sentido de que consagra uma responsabilização subsidiária que se efectiva através da 
reversão da execução fiscal contra as pessoas nele indicadas, por ser incompaginável com os princípios 
constitucionais da intransmissibilidade das penas e da presunção de inocência, enunciados nos arts. 30º, 
n.º 3 e 32.º n.º 2 da CRP.

Por sua vez também o acórdão proferido por este STA em 19/5/10 (fls. 82 e segs.) veio a julgar 
improcedente o recurso interposto pela Fazenda Pública, com fundamento em tal inconstitucionalidade 
do artigo 8.º do RGIT, aprovado pela Lei n.º 15/01 de 5/6.

Ora, tendo o MP interposto recurso para o Tribunal Constitucional, este, chamado que foi a dirimir 
esta questão, decidiu (cf. decisão sumária proferida nos autos em 6/10/10 — fls. 103 a 105) «não julgar 
inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º do Regime Geral das Infracções 
Tributárias, 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» e ordenou, em consequência, a reformulação da decisão recorrida em conformi-
dade com tal juízo de constitucionalidade.

Cumpre pois reformular o acórdão nesse sentido.
E, assim sendo, atendendo à decisão, proferida nestes autos pelo Tribunal Constitucional, no 

sentido de que não se verifica a invocada inconstitucionalidade do artigo 8.º do RGIT e tendo sido com 
fundamento apenas nessa inconstitucionalidade que a sentença recorrida julgou procedente a oposição 
na parte ora recorrida, importa, consequentemente, revogá -la nessa medida e também quanto a ela 
julgar improcedente a oposição.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em dar provimento ao recurso e, revogando a sentença na parte em que 

foi recorrida, julgar, nessa medida, improcedente a oposição.
Custas pelos recorridos, apenas na 1.ª instância.

Lisboa, 19 de Janeiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Ma-
dureira. 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Oposição à execução. Nulidade do título executivo. Ilegalidade da liquidação da 
dívida exequenda.

Sumário:

 I — A nulidade decorrente da falta de requisitos essenciais do título executivo não é 
fundamento de oposição à execução fiscal, por não enquadrável na alínea i) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
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 II — A alegação, por parte do executado, de que lhe assiste o direito à desoneração 
da fiança prestada, nos termos dos arts. 653º e 654º do CCivil, reconduz -se a in-
vocação de facto impeditivo relativamente à sua responsabilidade de executado. 
Assim, independentemente da procedência ou improcedência de tal fundamento, 
não se trata de fundamento que deva reconduzir -se à discussão da legalidade, em 
concreto, da dívida exequenda, enquadrável na alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT.

Processo n.º: 340/10 -30.
Recorrente: Nuno do Nascimento Rodrigues.
Recorrido: Instituto de Financiamento à Agricultura e Pescas (IFAP), I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1 — Nuno do Nascimento Rodrigues, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, 

proferida no TAF de Mirandela, lhe julgou parcialmente improcedente a oposição à execução fiscal 
contra ele instaurada na qualidade de fiador, por uma dívida no montante de € 64.129,31 ao Instituto 
de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP), em que é principal 
devedora a sociedade Madressilva — Floricultura do Nordeste, L.da

1.2 — O recorrente termina as alegações do recurso formulando as conclusões seguintes:
1.ª  - Nos termos da douta sentença recorrida, “a nulidade do título executivo, por falta de requi-

sitos essenciais e quando não puder ser suprida por prova documental, não constitui fundamento legal 
admissível de oposição à execução fiscal” — cf. douta sentença, fls. 4.

2.ª  - Não obstante os doutos entendimentos e fundamentação perfilhados na decisão recorrida, 
entende -se que no caso concreto e em face das circunstâncias invocadas na oposição, a decisão a pro-
ferir teria de ser diferente.

3.ª  - Pugnando -se pelo conhecimento da nulidade ao abrigo do disposto no art. 165º, n.º 1, alínea b) 
do CPPT, nos presentes autos de oposição por força do art. 204º, n.º 1, alínea i), mesmo diploma, pelo 
facto do título executivo não mencionar a natureza e proveniência da dívida, nos termos da alínea e), 
do n.º 1, do art. 163º, do CPPT, ou seja, por não cumprir com requisito essencial para dar origem à 
execução.

4.ª  - Conhecimento que se impunha, para a obtenção da justiça material e em prossecução dos 
princípios da confiança e da tutela jurisdicional efectiva, consagrados nos arts. 2.º e 20.º da Constituição 
da República Portuguesa.

5.ª  - Isto ainda que, para tanto, fosse necessária a correcção ou a convolação da forma do processo, 
em obediência ao disposto nos arts. 97.º, n.º 3, LGT e 98º, n.º 4, CPPT.

6.ª  - A tal não obsta a invocada — na douta sentença — previsão do art. 2º, n.º 2, do CPC: este 
preceito legal não pode deixar de ter em conta a opção legislativa consagrada naqueles arts. 97º, n.º 3, 
LGT e 98º, n.º 4, CPPT e, por via, disso, a nulidade conhecida, mesmo quando invocada sob a forma 
de oposição à execução, nos termos do art. 204º, n.º 1, alínea i), do CPPT.

Ainda que assim se não considere,
7.ª  - A falta de requisitos essenciais do título executivo não foi invocada, apenas, para efeitos de 

nulidade. A falta de cumprimento daquele requisito de “proveniência da dívida”, previsto no art. 163º, 
n.º 1, alínea e), CPPT, foi invocada na oposição — arts. 16º a 24º — como forma primeira de conduzir 
à procedência da oposição e justificar a extinção da execução, por o título carecer de força executiva.

8.ª  - Tendo optado por não conhecer APENAS da nulidade invocada, a douta sentença não co-
nheceu da circunstância de a falta de cumprimento daquele requisito de “natureza e proveniência da 
dívida”, poder reconduzir, por si, à procedência da oposição e à extinção da execução, por a mesma 
não suportar título executivo válido.

9.ª  - Este requisito legal tem um fundamento inevitável: o de dar conhecimento ao executado de 
todas as circunstâncias inerentes à causa da execução, propiciando desta forma, de forma efectiva, a 
prossecução de princípio geral do direito, seja, o princípio do contraditório, em pronúncia quanto ao 
mérito da execução — artigo 3.º n.º 1, CPC.

10.ª  - Em cumprimento daquele preceito e daquele princípio jurídico essencial, o título executivo 
deveria mencionar a data ou datas da entrega pelo IFADAP à Madressilva, L.da dos montantes pres-
tados a título de subsídio; as razões imputáveis àquela sociedade pelas quais considerou que existia 
lugar a reembolso de tais montantes e a data em que terá sido resolvido o contrato, ou determinado tal 
reembolso.

11.ª  - Ou então ter sido acompanhado de documentação elucidativa desses factos.
12.ª  - Como no douto entendimento perfilhado no Ac. STJ, de 14/10/2004, a não concretização 

do requisito “proveniência da dívida” traduz a falta de um requisito adjectivo de exequibilidade da 



91

certidão de dívida, que tem como consequência a inadmissibilidade e extinção desta, no quadro da 
procedência da oposição à execução.

13.ª  - Entendendo -se por isso que o título dado à execução carece de força executiva, o que devia 
ter sido conhecido na oposição, com determinação da extinção da execução.

Acresce ainda que
14.ª  - Nos arts. 27º a 33.º da oposição, o ora recorrente veio invocar assistir -lhe o direito à sua 

desoneração da fiança prestada, nos termos dos arts. 653º e 654º do Código Civil.
15.ª  - A douta sentença veio considerar que tal equivaleria a discutir a legalidade da dívida o que, 

“... de acordo com o disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, não pode ter lugar em sede 
de oposição à execução fiscal, uma vez que a lei prevê meio judicial de impugnação para o efeito — a 
acção administrativa especial” — cf. douta sentença fls 6.

16.ª  - Salvo o devido respeito, deverá ser outra a solução jurídica.
17.ª  - Tendo assinado o termo de fiança a favor da sociedade comercial denominada Madressilva, 

L.da em 5 -12 -1991, para garantia do pagamento da quantia de 10.367.708$00/51.713,91 €, o recorrente 
jamais recebeu qualquer notificação ou informação do IFADAP.

18.º  - Com a citação, teve então conhecimento de que, apesar de ter garantido o pagamento da 
quantia de 10.367.708$00/51.713,91 €, afinal pendia sobre si um processo executivo para pagamento da 
quantia de montante 64.129,31 €, embora constando na certidão de dívida que o mesmo havia garantido 
a dívida até ao valor de 62.056,69€.

19.º  - Nada mais sabendo do processo, senão o que consta da certidão de dívida. Não foi notificado 
da alegada resolução do contrato celebrado entre a Madressilva, L.da e o IFADAP, que terá conduzido 
à execução, nem do eventual despacho que determinou o reembolso das quantias e o accionamento da 
sua garantia.

20.ª  - O recorrente NUNCA TEVE acesso, até à citação para a execução, de nenhum meio judi-
cial que lhe tivesse permitido a impugnação ou recurso contra o acto de liquidação, pelo que, citado 
para a execução e em face da vigência da alínea h), do n.º 1 e n.º 2, do art. 204º, do CPPT, deduziu tal 
fundamento na oposição.

21.ª  - A liquidação da dívida é, de facto, ilegal e a lei (porque é a lei que permite o privilégio da 
execução prévia por alegadas dívidas ao IFADAP, sem qualquer verificação legal de cumprimento do 
requisito mais simples, como é o dar a conhecer os factos que suportam a dívida) não assegurou ao 
recorrente qualquer meio prévio de impugnação ou recurso sobre tal liquidação.

22.ª  - Pelo que a oposição que o recorrente deduziu nos termos da alínea h) do n.º 1 do art. 204º 
deveria ter -se regido segundo as disposições relativas ao processo de impugnação, nos termos do n.º 2 
do mesmo aresto legal.

23.ª  - Tal fundamento deveria ter sido sempre conhecido, ainda que se afigurasse necessário, de 
novo, a correcção ou a convolação da forma do processo, em obediência ao disposto nos arts. 97.º, 
n.º 3, LGT e 98º, n.º 4, CPPT.

24.ª  - Pelo que também nesta parte o não conhecimento da oposição constitui violação dos prin-
cípios da confiança e da tutela jurisdicional efectiva, consagrados nos arts. 2.º e 20.º da Constituição 
da República Portuguesa.

Foram violados os arts. 163.º, n.º 1, al e), 165º, n.º 1, alínea b), 204º, n.º 1, als. h) e i) e n.º 2 e 
98º, n.º 4, do CPPT; art. 97º, n.º 3, LGT; arts. 2º, n.º 2 e 3º, n.º 1, do CPC; arts. 653º e 654º, do Código 
Civil e arts. 2.º e 20.º da Constituição da República Portuguesa.

Termina pedindo a revogação da sentença recorrida e que se conheça da oposição, julgando -a 
provada e procedente, com os legais efeitos.

1.3 — Contra alegando, a recorrida formulou as seguintes conclusões:
a) No presente recurso o recorrente alega a nulidade insanável do título executivo (alínea b), n.º 1 

do artigo 165.º do CPPT), nos termos da «alínea e), do n.º 1, do art. 163º, do CPPT, enquanto requisito 
essencial para dar origem à execução, o título executivo deveria mencionar a natureza e proveniência 
da dívida e indicação, por extenso, do seu montante.

b) Ora a sentença recorrida, não nos merece qualquer censura neste sentido como pretende o 
recorrente, porque está de acordo com a jurisprudência mais recente e uniforme do Pleno da Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, conforme aliás citada na referida sentença, 
na qual «a nulidade de falta de requisitos essenciais do título executivo não consubstancia o fundamento 
de oposição previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, podendo ser invocada no processo 
executivo» (cf. Acórdão do STA do Pleno da Secção do Contencioso Tributário de 23/02/2005, proferido 
no âmbito do recurso n.º 574/04, disponível em www.dgsi.pt, sublinhado nosso).

c) Aliás, refira -se ainda, a propósito do acórdão citado pelo recorrente e a esta contradição de 
julgados, já se pronunciou, diversas vezes, o Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA., em 
jurisprudência recente e uniforme no sentido de que a nulidade de falta de requisitos essenciais do título 
executivo não consubstancia o fundamento de oposição previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do 
CPPT, podendo ser invocada no próprio processo executivo.
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d) «Com efeito a oposição é o meio próprio do contencioso judicial tributário destinado à extinção 
ou, em casos específicos, à suspensão, da execução com base na invocação de factos extintivos ou 
modificativos da dívida exequenda posteriores à liquidação [...]. Ora a nulidade do título executivo não 
constitui facto modificativo ou extintivo posterior à liquidação, podendo ser requerida como incidente 
da execução no processo respectivo onde deverá ser apreciada».

e) Efectivamente, a questão essencial consiste em saber se a nulidade do título executivo, por falta 
dos requisitos essenciais e quando não puder ser suprida por prova documental, constitui fundamento 
legal admissível de oposição à execução fiscal.

f) A Secção do Pleno do Contencioso Tributário do STA tem vindo, ultimamente, a pronunciar -se 
uniforme e reiteradamente no sentido propugnado na sentença ora recorrida, sendo um dos mais recen-
tes inclusivamente citado pelo Tribunal ora recorrido, ou seja, o acórdão do STA do Pleno da Secção 
do Contencioso Tributário de 06/05/2009, proferido no âmbito do recurso n.º 632/08, disponível em 
www.dgsi.pt.

g) De facto, por um lado o n.º 1 do artigo 204.º do CPPT tem carácter taxativo, e por outro lado, a 
eventual nulidade do título executivo não é fundamento de oposição, uma vez que não cabe na previsão 
da alínea i) do referido artigo.

h) Assim, e uma vez que a nulidade da certidão de dívida alegada pelo ora recorrente, quanto à 
omissão na mesma da natureza e proveniência da dívida, bem como à indicação por extenso do montante 
devido, poderia ser requerida como incidente da própria execução fiscal no processo respectivo onde 
deveria ser apreciada, não se verificam, pois, na situação dos autos as pretensas nulidades invocadas 
pelo recorrente, conforme aliás decidiu, e em nosso entender bem, o Tribunal recorrido.

i) Refere ainda o recorrente que «tendo optado por não conhecer APENAS da nulidade invocada, 
a douta sentença não conheceu da circunstância de a falta de cumprimento daquele requisito de “na-
tureza e proveniência da dívida”, poder reconduzir, por si, à procedência da oposição e à extinção da 
execução, por a mesma não suportar titulo executivo válido».

j) De facto, equivoca -se o ora recorrente, porque bastava o mesmo ter suscitado o incidente (falta 
de requisito da indicação da proveniência da dívida) da própria execução fiscal no processo respectivo.

k) No entanto, ainda que assim não se entendesse, bastava uma breve análise da certidão de dívida 
em causa, para se verificar que dela consta o montante por extenso da dívida, bem como os restantes 
elementos pretensamente em falta, que constam dos diversos anexos que constituem e fazem parte 
integrante da referida certidão.

l) Estranha -se, assim, que o ora recorrente continue a insistir na omissão da proveniência da 
dívida, ignorando os diversos anexos que fazem parte integrante da certidão de dívida emitida e cujo 
teor foi considerado pelo tribunal ora recorrido sob a epígrafe “dos factos provados”, em que o tribunal 
recorrido deu como assente o circunstancialismo fáctico na origem da respectiva certidão de dívida e 
não colocados em causa no recurso apresentado pelo recorrente.

m) Ora resulta da matéria factual assente que para efeitos dos presentes autos o título executivo 
estava bem definido, além de que estão em manifesta contradição com o alegado nos artigos 14º a 17º 
das conclusões apresentadas pelo recorrente, em que o mesmo pretende discutir a legalidade da dívida, 
ora consciente da proveniência da mesma.

n) Não se verifica, pois, na situação dos autos, a pretensa nulidade e falta de requisito essencial do 
título executivo, pelo que não têm razoabilidade as questões que o recorrente suscita nas suas conclusões 
(artigos 1.º a 13º das alegações apresentadas), uma vez que as mesmas apontam para uma pretensa 
análise da legalidade da dívida, o que não pode ter lugar em sede de oposição à execução fiscal, ex vi 
alínea h), do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

o) Invoca também o recorrente, em clara contradição com o alegado desconhecimento da prove-
niência da dívida, a questão do «direito à sua desoneração da fiança prestada, nos termos dos arts. 653º 
e 654º do Código Civil».

p) Relativamente a esta questão o Tribunal recorrido entendeu, e quanto a nós, bem, que a libera-
ção do fiador por impossibilidade de sub -rogação é um facto impeditivo do direito do Instituto e como 
tal prende -se com a discussão da legalidade da dívida exequenda, o que «de acordo com o disposto na 
alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, não pode ter lugar em sede de oposição à execução fiscal, 
uma vez que a lei prevê meio judicial de impugnação para o efeito — a acção administrativa especial».

q) De facto, ao contrário do alegado pelo ora recorrente nos artigos 17.º a 21º das suas conclusões de 
recurso; resulta dos autos de execução fiscal em causa que o mesmo foi notificado pelo Instituto, através 
do Ofício n.º 35897, de 21/07/2004, constante do anexo V da certidão de dívida emitida e que faz parte 
integrante da mesma (vide fls. 33 a 35 dos autos executivos), do qual consta igualmente o respectivo 
AR, recepcionado e assinado pelo próprio recorrente em 22/07/2004, dando -lhe assim conhecimento 
de que face às irregularidades detectadas no Projecto em causa, a fiança iria ser accionada pelo que 
o mesmo deveria proceder ao pagamento da quantia, caso contrário, «será instaurado, de imediato, o 
Processo de Execução Fiscal com vista à cobrança coerciva do montante em dívida».
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r) Ora, só sensivelmente dois anos depois é que o ora recorrente foi citado para a execução fis-
cal, em 23/11/2006, não se compreendendo como pode o ora recorrente invocar que «é evidente que 
o recorrente NUNCA TEVE acesso, até à citação para a execução, de nenhum meio judicial que lhe 
tivesse permitido a impugnação ou recurso contra o acto de liquidação».

s) Não se verifica, pois, na situação dos autos a pretensa violação do n.º 2 do artigo 204.º do 
CPPT, nem a violação do n.º 2 e artigo 20.º da Constituição da República Portuguesa invocadas pelo 
recorrente.

t) Na verdade, a discussão da legalidade da dívida pretendida pelo recorrente é que implicaria 
a violação do princípio da confiança e da tutela jurisdicional efectiva, face à violação do disposto na 
citada alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT e do princípio da tutela judicial.

u) Refira -se ainda que os presentes autos não são susceptíveis de correcção ou convolação da 
forma de processo, nos termos do disposto nos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98º n.º 4 do CPPT, porque 
já não estamos no âmbito do processo judicial tributário, ou seja, o n.º 3 do artigo 97.º da LGT, não 
é aplicável à presente situação, porque o que está em causa não é a cobrança de um tributo, mas a 
faculdade permitida na alínea a), do n.º 2 do artigo 148.º e do artigo 152.º, ambos do CPPT, ex vi do 
disposto no artigo 155.º do Código do Procedimento Administrativo (adiante, CPA).

v) Razão pela qual também não poderá ser objecto de correcção ou convolação, nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo 98.º do CPPT, nem se vislumbra qualquer inconstitucionalidade na inter-
pretação efectuada pelo tribunal ora recorrido do disposto na alínea h), n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, 
como pretende o Recorrente.

w) De facto, ao contrário do alegado pelo recorrente, a ilegalidade da liquidação da dívida exe-
quenda poderá ser feita em sede de processo de oposição, se e apenas quando a lei não assegurar meio 
judicial de impugnação, por forma a permitir o direito de acesso aos tribunais, o que não é certamente 
o caso dos presentes autos.

x) Dessa forma, o foro próprio para dirimir o presente litígio, relativamente à apreciação de 
eventuais impugnações dos actos administrativos praticados e a consequente legalidade da exigência 
de reposição de dinheiros recebidos indevidamente, será o foro administrativo e não o tributário, pois 
a dívida não emana de uma questão tributária ou aduaneira, mas sim da reposição de dinheiros pagos 
indevidamente pelo Instituto.

y) Ora no âmbito dos presentes autos, o ora Recorrente demonstrou saber perfeitamente a pro-
veniência da dívida, a qual resulta da sua qualidade de fiador e principal pagador da sociedade «Ma-
dressilva — Floricultura do Nordeste, L.da», não existindo a alegada nulidade do título executivo, 
uma vez que pelas razões atrás expostas, os títulos executivos permitiram ao Recorrente identificar 
perfeitamente o assunto em causa.

z) Deste modo, não se encontram violados «os arts. 163º, n.º 1, alínea e), 165º, n.º 1, alínea b), 
204º, n.º 1, als. h) e i) e n.º 2 e 98º, n.º 4, do CPPT art. 97º, n.º 3, LGT; arts. 2º, n.º 2 e 3º, n.º 1, do CPC; 
arts. 653º e 654º, do Código Civil e arts. 2º e 20º da Constituição da República Portuguesa», pelo que 
inexiste a alegada nulidade do título executivo, bem como, não se verifica qualquer inconstitucionalidade, 
não se encontrando violado o princípio da confiança e da tutela jurisdicional efectiva, sendo que este 
último deverá ser aferido pelo foro competente, que, nos presentes autos, seria o foro administrativo, 
conforme aliás decidiu, e em nosso entender bem, o Tribunal recorrido.

1.4 — MP emite Parecer no sentido da não procedência do recurso, nos termos seguintes:
“Objecto: Decisão que julgou improcedente oposição deduzida com fundamento na prescrição 

da dívida exequenda e na nulidade insanável do processo executivo por falta dos requisitos essenciais 
do título executivo.

FUNDAMENTAÇÃO
Porque entendemos encontrar -se bem estruturada e detalhadamente fundamentada a contra -alegação 

de recurso do IFAP IP, de fls. 213 e seguintes, que se respalda em jurisprudência consolidada deste 
Supremo Tribunal, acompanhamos o discurso jurídico da mesma, sem necessidade de produzir outro 
tipo de considerações.

CONCLUSÃO
Em nosso entender o recurso não merece provimento”.
1.5 — Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2 — Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1) Com base na certidão de dívida emitida pelo IFADAP foi instaurado no Serviço de Finanças 

de Bragança o processo de execução fiscal n.º 0485200601027433 contra o ora oponente Nuno do 
Nascimento Rodrigues, para cobrança coerciva do montante de € 62.056,69, na qualidade de fiador e 
principal pagador até àquele montante máximo, da sociedade «Madressilva  -Floricultura do Nordeste, 
L.da».

2) A dívida da sociedade Madressilva ao IFADAP é de € 73.667,94, sendo € 30.896,48 referente 
a subsídio, € 39.681,81 de juros de mora vencidos, contados desde a data em que o montante foi colo-
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cado à disposição da beneficiária até à data da emissão da certidão de dívida (19 -09 -2006), conforme 
anexo III à certidão de dívida cujo teor dou aqui por reproduzido, e € 3.089,65 que corresponde a 10 % 
do montante das ajudas recebidas de acordo com o n.º 3 do artigo 52.º do Decreto -Lei n.º 81/91, de 19 
de Fevereiro — certidão de dívida de fls. 18.

3) A dívida exequenda resultou da rescisão pelo IFADAP do contrato de ajuda financeira celebrado 
entre aquele organismo e a sociedade «Madressilva — Floricultura do Nordeste, L.da» cuja cópia está 
junta a fls. 20 a 22 dos autos e cujo teor dou aqui por reproduzido.

4) O ora oponente foi citado para a execução fiscal em 23 -11 -2006 — informação do Serviço de 
Finanças de fls. 37.

5) A petição inicial deu entrada no Serviço de Finanças em 18 -12 -2006 — fls. 4.
3.1 — Com base nesta factualidade, a sentença veio a julgar procedente a oposição apenas na parte 

em que a dívida exequenda se reporta a juros de mora para além dos 5 anos a que se refere a alínea d) 
do artigo 310.º do CCivil, julgando -a improcedente no mais.

Isto é, julgou -a improcedente quanto aos invocados fundamentos que o recorrente subsumiu nas 
als. a), c), e), h) e i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

E, para tanto, fundamentou -se em que:
— a restante dívida exequenda não se encontra prescrita, dado que, tratando -se de dívida referente 

a ajuda comunitária, o prazo de prescrição respectivo é de 20 anos previsto no artigo 309.º do CCivil.
— a invocada nulidade insanável do processo executivo, por falta de requisitos essenciais do título 

executivo, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º do CPPT, não é fundamento de oposição 
enquadrável na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

— a apreciação da alegada desoneração da fiança, nos termos do artigo 653.º do CCivil, por o 
IFADAP ter demorado 15 anos a peticionar a dívida e a Madressilva L.da, não ter actualmente qualquer 
património conhecido, tendo deixado de laborar há cerca de 5 anos, não tendo o oponente qualquer 
hipótese de se sub -rogar nos seus direitos em face daquela sociedade, é um facto impeditivo do direito 
do IFADAP e, portanto, um facto que se prende com a discussão da legalidade da dívida exequenda, 
pelo que, nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, não pode ter lugar em 
sede de oposição à execução fiscal, dado que a lei prevê meio judicial de impugnação para o efeito — a 
acção administrativa especial.

3.2 — O recorrente discorda do assim decidido invocando:
a) que a sentença devia ter conhecido da referida nulidade do título executivo pelo facto de este 

não mencionar a natureza e proveniência da dívida (al. e), do n.º 1, do art. 163º e alínea b) do n.º 1 
do art. 165º, ambos do CPPT), por força do disposto no art. 204º, n.º 1, alínea i), do mesmo CPPT, 
conhecimento que se impunha, para a obtenção da justiça material e em prossecução dos princípios 
da confiança e da tutela jurisdicional efectiva, consagrados nos arts. 2.º e 20.º da CRP, ainda que, para 
tanto, fosse necessária a correcção ou a convolação da forma do processo, em obediência ao disposto 
nos arts. 97.º, n.º 3, da LGT e 98º, n.º 4, do CPPT (cf. Conclusões 1.ª a 6.ª).

b) que a falta de requisitos essenciais (indicação da proveniência da dívida) do título não foi invo-
cada apenas para efeitos de nulidade, pois que o foi também como fundamento de oposição, por o título 
carecer de força executiva. Mas a sentença não conheceu da circunstância de a falta de cumprimento 
daquele requisito de “natureza e proveniência da dívida”, poder reconduzir, por si, à procedência da 
oposição e à extinção da execução, por a mesma não estar suportada por título executivo válido: é que 
esse título deveria mencionar a data ou datas da entrega pelo IFADAP à Madressilva, L.da dos montantes 
prestados a título de subsídio; as razões imputáveis àquela sociedade pelas quais considerou que existia 
lugar a reembolso de tais montantes e a data em que terá sido resolvido o contrato, ou determinado tal 
reembolso, ou, então, ter sido acompanhado de documentação elucidativa desses factos.

Pelo que o título dado à execução carece de força executiva, o que devia ter sido conhecido na 
oposição, com determinação da extinção da execução (cf. Conclusões 7.ª a 13.ª).

c) que a sentença também sofre de erro de julgamento quando entende — relativamente à alegação 
do recorrente no sentido de que lhe assiste o direito à sua desoneração da fiança prestada, nos termos 
dos arts. 653º e 654º do CCivil - que se trata de fundamento que se reconduz à discussão da legalidade, 
em concreto, da dívida e que, por isso, não pode ter lugar em sede de oposição, nos termos da alínea h) 
do n.º 1 do art. 204º do CPPT, uma vez que a lei prevê meio judicial de impugnação para o efeito — a 
acção administrativa especial.

É que, na tese do recorrente, tendo ele assinado o termo de fiança em 5/12/1991, jamais recebeu 
qualquer notificação ou informação do IFADAP e só com a citação teve então conhecimento de que 
pendia contra si processo executivo para pagamento da quantia de montante 64.129,31 €, embora cons-
tando na certidão de dívida que havia garantido a dívida até ao valor de 62.056,69 €, nada mais sabendo 
do processo, senão o que consta da certidão de dívida, nem tendo sido notificado da alegada resolução 
do contrato celebrado entre a Madressilva, L.da e o IFADAP, que terá conduzido à execução, nem do 
eventual despacho que determinou o reembolso das quantias e o accionamento da sua garantia.
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Isto é, ele, recorrente, nunca teve acesso, até à citação para a execução, a nenhum meio judicial 
que lhe tivesse permitido a impugnação ou recurso contra o acto de liquidação, pelo que, citado para a 
execução, deduziu a oposição com este fundamento que é subsumível na alínea h), do n.º 1 e no n.º 2, 
do art. 204º, do CPPT.

E porque a lei (ao permitir a execução prévia por alegadas dívidas ao IFADAP sem que ao re-
corrente tenham sido dados a conhecer os factos que suportam a dívida) não assegurou ao recorrente 
qualquer meio prévio de impugnação ou recurso sobre tal liquidação, então a oposição ora deduzida 
nos termos da alínea h) do n.º 1 do art. 204º do CPPT deveria ter -se regido segundo as disposições 
relativas ao processo de impugnação e tal fundamento deveria ter sido sempre conhecido, ainda que 
se afigurasse necessário, de novo, a correcção ou a convolação da forma do processo, em obediência 
ao disposto nos arts. 97.º, n.º 3, LGT e 98º, n.º 4, CPPT. Não o tendo feito, a sentença incorreu em 
violação dos princípios da confiança e da tutela jurisdicional efectiva, consagrados nos arts. 2.º e 20.º 
da CRP (cf. Conclusões 14.ª a 24.ª).

3.3 — As questões a decidir no presente recurso são, portanto, as de saber se ocorrem estes erros 
de julgamento imputados à sentença.

Vejamos.
4 — Quanto à questão atinente à nulidade do título executivo, por este não mencionar a natu-

reza e proveniência da dívida (al. e), do n.º 1, do art. 163º e alínea b) do n.º 1 do art. 165º, ambos do 
CPPT).

4.1 — Como se viu, o recorrente entende que a sentença devia ter apreciado esta questão, à luz 
da alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, em prossecução dos princípios da confiança e da tutela 
jurisdicional efectiva, consagrados nos arts. 2.º e 20.º da CRP, ainda que, para tanto, fosse necessária 
a correcção ou a convolação da forma do processo, em obediência ao disposto nos arts. 97.º, n.º 3, da 
LGT e 98º, n.º 4, do CPPT.

Carece, porém, de razão legal.
Na verdade, a nulidade do título executivo, por falta de requisitos essenciais e quando não puder 

ser suprida por prova documental, não constitui fundamento de oposição enquadrável na alínea i) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Tem sido este, aliás, o sentido da actual jurisprudência do STA, como se pode ver dos acórdãos 
do Pleno da Secção do Contencioso Tributário, de 6/5/2009, rec. n.º 0632/08, de 19/11/2008, rec. 
n.º 430/08, de 17/12/2008, rec. n.º 364/08, de 23/2/2005, rec. n.º 0574/04, bem como os acórdãos da 
Secção, de 23/10/2007, rec. n.º 026762, de 14/3/2007, rec. n.º 0950/06, de 28/2/2007, rec. n.º 01178/06 
e de 20/11/2002, rec. n.º 01701/02.

Refere -se no citado aresto de 6/5/2009: «Ora, há que reconhecer que tal fundamento cabe na 
literalidade da referida norma pois que patentemente não envolve a apreciação da legalidade da 
liquidação — desde logo, é -lhe posterior — nem interfere em matéria da exclusiva competência da 
entidade que emitiu o título.

Por outro lado, tal nulidade conduz à extinção da execução pelo que, sendo esta o fim primacial 
da oposição, não haverá, por aí, obstáculo à predita resposta afirmativa. Cfr. Jorge de Sousa, CPPT 
anotado, 2.º volume, nota 16 ao artigo 165.º

Todavia, outros parâmetros há a considerar.
Dispõe o artigo 2.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, que “a todo o direito [...] corresponde a 

acção adequada a fazê -lo reconhecer em juízo”.
E, em termos semelhantes, preceitua o artigo 97.º, n.º 2, da lei Geral Tributária, que “a todo o 

direito de impugnar corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer em juízo”.
Assim, a cada direito corresponde uma só acção: unidade, que não pluralidade. Cfr. o acórdão do 

STJ, de 28 de Janeiro de 2003, in Colectânea, 166, p. 61.
Ora, o artigo 165.º do CPPT considera nulidade insanável em processo de execução fiscal “a 

falta de requisitos essenciais do título executivo, quando não puder ser suprida por prova documental”.
E estabelece o respectivo regime, e efeitos: a anulação dos termos subsequentes do processo que 

do acto anulado dependam absolutamente, sendo (a nulidade) de conhecimento oficioso e podendo ser 
arguida até ao trânsito em julgado da decisão.

A lei elegeu, pois, tipicamente, o respectivo regime legal: trata -se de uma nulidade.
E, como tal, estabelece -se igualmente o seu regime de arguição.
Assim sendo, foi propósito legal desconsiderá -la como fundamento de oposição, ainda que seja 

a mesma, substancialmente, a consequência resultante: a extinção da execução consubstanciada na 
nulidade do próprio título.

Por outro lado, a tutela jurídica concedida à nulidade é, até, mais consistente do que a resultante 
da oposição, na medida em que pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final, que não 
apenas no prazo de 30 dias contados da citação — cf. artigo 203.º, n.º 1, do CPPT.

Aliás, a entender -se dever ser conhecida pelo Chefe do Serviço de Finanças (ou, porventura, pelo 
juiz — cf. o artigo 151.º, n.º 1, do CPPT), sempre o respectivo processo seria urgente — artigo 278.º, 
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n.º 5 — o que é mais consentâneo com a celeridade querida para o processo de execução fiscal, atenta 
essencialmente a sua finalidade de cobrança de impostos que visam “a satisfação das necessidades 
financeiras do Estado e de outras entidades públicas” e a promoção da justiça social, da igualdade de 
oportunidades e das necessárias correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendi-
mento — artigo 5.º, n.º 1, da lei Geral Tributária.

Nada, pois, parece justificar a apontada dualidade — em termos de nulidade processual da exe-
cução fiscal e de fundamento de oposição à mesma  -, aliás proibida nos termos do referido artigo 2.º 
do Código de Processo Civil.

Conclui -se, assim, que a nulidade da falta de requisitos essenciais do título executivo — nos termos 
do artigo 165.º, n.º 1, alínea b), do CPPT — não é fundamento de oposição à execução fiscal por não 
enquadrável no seu artigo 204.º, n.º 1, alínea i).»

É este, também, o nosso entendimento.
E concluindo -se que a nulidade da falta de requisitos essenciais do título executivo não é fundamento 

de oposição à execução fiscal por não enquadrável no seu artigo 204.º, n.º 1, alínea i), improcedem, 
consequentemente, quer as Conclusões 1.ª a 6.ª, quer as Conclusões 7.ª a 13.ª, não enfermando, pois, 
a sentença, do erro de julgamento que nesta parte lhe é imputado pelo recorrente.

4.2 — E contrariamente ao também alegado pelo recorrente, não cabia, no caso, ordenar que o 
processo seguisse a forma adequada para a apreciação deste incidente de arguição de nulidade, visto 
terem sido invocados outros fundamentos de oposição que o recorrente também pretendia ver aprecia-
dos (prescrição da dívida exequenda e ilegalidade da dívida alegadamente enquadrável na alínea h) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, por a lei não assegurar meio judicial de impugnação ou recurso, sendo 
que, quanto a este último, o recorrente também alega agora (no recurso — cf. Conclusão 23.ª) que a 
sentença devia ter ordenado a convolação do processo para a forma de impugnação judicial.

Como refere o Cons. Jorge de Sousa (CPPT anotado, II vol. 5.ª ed., anotação 46 ao artigo 204.º, 
pag. 372) será de afastar a convolação «no caso de haver erro na forma de processo quanto a algum dos 
fundamentos, mas não quanto a outros. A correcção do erro na forma de processo só é possível quando 
todo o processo passe a seguir a tramitação adequada. Por isso, se o processo de oposição à execução 
fiscal tem de prosseguir, por ter sido invocado algum dos fundamentos de oposição à execução fiscal, 
estará afastada a possibilidade e convolação».

5 — Quanto à questão atinente ao erro de julgamento, por a sentença ter decidido, no que se reporta 
à alegação referente à desoneração da fiança prestada, que se trata de fundamento que se reconduz à 
discussão da legalidade, em concreto, da dívida e que, por isso, não pode ter lugar em sede de oposi-
ção, nos termos da alínea h) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, uma vez que a lei prevê meio judicial de 
impugnação para o efeito:

Não sofre dúvida que os fundamentos de oposição à execução fiscal são apenas os taxativamente 
enunciados no artigo 204.º do CPPT (anteriores arts. 286.º do CPT e 176.º do CPCI), embora a alínea i) 
do n.º 1 deste normativo inclua uma fórmula que abrange quaisquer fundamentos não expressamente 
previstos que obedeçam aos requisitos genéricos aí definidos.

Ora, no caso, apesar de o recorrente falar em ilegalidade da «liquidação da dívida» e na inexis-
tência de meio processual para a sua impugnação ou recurso, o que é verdade é que substancia aquela 
ilegalidade na alegação de que lhe assiste o direito à desoneração da fiança prestada, nos termos dos 
arts. 653º e 654º do CCivil, pois que tendo assinado o termo de fiança a favor da Madressilva, L.da, 
em 5/12/1991, para garantia do pagamento da quantia de 10.367.708$00, jamais recebeu qualquer 
notificação ou informação do IFADAP e não foi notificado da alegada resolução do contrato celebrado 
entre a Madressilva, L.da e o IFADAP, que terá conduzido à execução, nem do eventual despacho que 
determinou o reembolso das quantias e o accionamento da sua garantia.

A questão é assim de saber se o recorrente questiona a «liquidação» da dívida ou se questiona a 
responsabilidade pelo pagamento dessa mesma dívida, isto é, se alegou erro na determinação do sujeito 
passivo da relação jurídico -tributária ou, antes, um erro na determinação do responsável pela dívida.

É que, se for este o caso, então será admissível, em sede de oposição, a apreciação da existência ou 
inexistência dessa responsabilidade, dado que se trata de invocação de facto impeditivo relativamente 
à responsabilidade do executado.

Ora, atentando na Petição inicial da oposição, não se vê que o oponente pretenda discutir a dívida 
em si mesma: o que se constata é que pretende discutir quem deve pagá -la, quem por ela é responsável, 
rectius, se é ele, fiador e oponente.

E se assim é, então, como se disse, trata -se de apreciar não a legalidade da dívida, mas, antes e 
apenas, de apreciar aquela alegada desoneração da fiança, nos termos dos arts. 653.º e 654.º do CCivil. 
Ou seja, independentemente da procedência ou improcedência de tal fundamento, o que é certo é que 
não estamos perante fundamento que deva reconduzir -se à discussão da legalidade, em concreto, da 
dívida exequenda, enquadrável na alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, pressuposto no qual a 
sentença se firmou para decidir pela não admissibilidade da respectiva apreciação em sede de oposição 
à execução fiscal.
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Importaria, pois, aplicar tal regime jurídico aos factos fixados na sentença (artigo 729.º do CPC).
Todavia, como se vê do Probatório ali especificado, não se encontra nele a factualidade que, rela-

tivamente a este fundamento de oposição, constitua base para a respectiva decisão de direito, pelo que 
importa revogar, nesta medida, a sentença recorrida e ordenar a baixa dos autos ao Tribunal «a quo» 
para que, ampliada a matéria de facto e de acordo com o regime jurídico acima explicitado, aprecie o 
referido fundamento (cf. artigo 730.º do CPC).

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando, nesta medida, provimento ao recurso, revogar, na mesma me-

dida, a decisão recorrida e ordenar a baixa dos autos ao Tribunal «a quo» para que, ampliada a matéria 
de facto e de acordo com o regime jurídico acima explicitado, seja apreciado o referido fundamento.

Custas pela recorrida, por ter contra -alegado, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 19 de Janeiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Ma-
dureira. 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Sub -rogação. Impugnação judicial. Juros de mora. Legitimidade activa do sub -rogado.

Sumário:

 I — Com a sub -rogação transmite -se para o sub -rogado a titularidade do crédito que 
a administração tributária detinha sobre o obrigado tributário, mantendo -se as 
garantias, privilégios e a possibilidade de utilização do processo de execução fis-
cal para a sua cobrança coerciva, requerendo a sua instauração, se o pagamento 
ocorreu antes dela, ou o seu prosseguimento.

 II — O sub -rogado nos direitos da entidade exequenda em consequência do pagamento 
dos créditos que esta detinha sobre o executado, não tem legitimidade activa, por 
falta de interesse em demandar expresso na utilidade derivada da procedência da 
acção, para deduzir impugnação judicial contra o acto de liquidação de juros de 
mora, uma vez que é de considerar não ser titular de um interesse susceptível de 
justificar a intervenção no processo judicial tributário, na medida em que não é 
directamente afectado na sua esfera jurídica pelo que nele possa vir a ser decidido, 
já que o eventual prejuízo decorrente do pagamento dos juros de mora indevidos 
pode ser integralmente ressarcido por via do prosseguimento da execução fiscal, 
na qual poderá recuperar a quantia exequenda, acrescida, também, dos referidos 
juros de mora calculados com a taxa que aqui pretende questionar.

Processo n.º: 622/10 -30.
Recorrente: Malaban — Empreendimentos e Investimentos Imobiliários, L.da

Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 — MALABAN — EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO, LDA, 
melhor identificada nos autos, deduziu impugnação judicial contra o INSTITUTO DE GESTÃO FI-
NANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, IP (IGFSS), fundamentando tal impugnação numa alegada 
errónea quantificação do valor de juros liquidados por este Instituto.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, no saneador, concluiu pela procedência da ex-
cepção da ilegitimidade da impugnante e, em consequência, absolveu o IGFSS da instância.

Não se conformando com esta decisão, dela vem interpor o presente recurso a impugnante, for-
mulando as seguintes conclusões:

1 — Há utilidade prática da recorrente na discussão dos juros de mora: porque tinha necessidade 
de desonerar um prédio que tinha um ónus a favor da entidade recorrida e por isso pagou à recorrida 
juros que, no seu entender, não eram devidos.
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2 — Assim, a recorrente pagou a mais, consciente disso. Ora é certo que pedir o que pagou a 
mais tem utilidade prática (e mais: tem interesse financeiro, pecuniário.) para a recorrente, que foi 
quem pagou.

3 — A recorrente vem a estes autos pedir o que pagou. A isto chama -se “solve et repete”
4 — Ao contribuinte, [...] Exige -se -lhe o pagamento prévio do imposto, com a devolução subse-

quente da quantia indevida se vier a ganhar o litígio que tem com a Administração Fiscal, adquirindo, 
neste caso, o direito a receber juros indemnizatórios”, conforme refere Saldanha Sanches, in Manual 
de Direito Fiscal, 3.ª Edição, Coimbra Editora, pág. 485.

5 — À recorrente foi reconhecido um interesse legítimo necessário para a sub -rogação; Ora tal 
interesse legítimo reconhecido à recorrente é o requisito que a lei exige no artigo 9.º do CPPT para que 
seja considerada parte legítima.

6 — Se à recorrente foi -lhe reconhecida legitimidade no procedimento tributário, por ter interesse 
legítimo, então deve -lhe também ser reconhecida legitimidade no processo tributário, por manter esse 
interesse legítimo (artigo 9.º do CPPT).

7 — Acresce que o instituto da sub -rogação previsto no artigo 9.º do CPPT, baseado num princípio 
da sub -rogação consagrado no direito civil, não tem em vista retirar direitos ao sub -rogado que pague 
uma dívida de outrem. Dá -lhe direitos — nomeadamente os que competiam ao credor originário — mas 
não parece que lhe retire ou reduza direitos.

8 — Nomeadamente, não lhe retira o direito de repetir, junto de quem recebeu indevidamente, o 
que pagou a mais.

9 — É esse o entendimento, nomeadamente de Guilherme Moreira, Antunes Varela e Almeida 
Costa, entre outros.

10 — A impugnação judicial da errónea quantificação do valor dos juros é uma repetição do 
pagamento indevido de juros.

11 — E, por isso, o sub -rogado que pagou indevidamente é parte legítima da acção em que peça 
devolução do que pagou a mais ao anterior credor, neste caso a entidade recorrida.

12 — Assim, só este entendimento, de conferir legitimidade à ora recorrente, respeita o princípio 
constitucional consagrado no artigo 268.º, n.º 4 da CRP.

13 — Pelo que deve a recorrente ser julgada parte legítima nestes autos para impugnar a indevida 
aplicação da taxa de juros, e pedir a restituição do valor pago a mais.

Nestes termos:
a) deve ser julgado procedente o presente recurso, e consequentemente ser reconhecida legitimi-

dade à recorrente na impugnação junta aos autos.
O recorrido IGFSS contra -alegou nos termos constantes de fls. 175 e segs., que se dão aqui por 

integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, concluindo do seguinte modo:
1 — Nos termos do artigo 41.º, n.º 1 da lei geral tributária “o pagamento das dívidas tributárias 

pode ser realizado pelo devedor ou por terceiro”, sendo que terceiro é todo aquele que não é sujeito 
passivo ou interessado directo no pagamento do tributo, por não ser contribuinte ou executado e que 
não tem de provar qualquer interesse no pagamento;

2 — Situação diferente verifica -se na figura fiscal da sub -rogação prevista no n.º 2 do artigo 41.º 
da lei Geral Tributária;

3 — Na sub -rogação, verificadas três condições — ter decorrido o prazo de pagamento voluntário 
do imposto, ter o terceiro requerido a sub -rogação e, por último, ter provado interesse legítimo ou ter 
obtido autorização do devedor do imposto  -, assiste -se a uma transmissão da obrigação fiscal pelo seu 
lado activo:

4 — À semelhança do instituto civil de sub -rogação previsto nos artigos 589.º e seguintes do 
Código Civil verifica -se aqui uma “substituição do credor na titularidade do direito a uma prestação 
fungível pelo terceiro que cumpre em lugar do devedor” (Antunes Varela in Das obrigações em Geral 
Vol. II, fls. 336).

5 — Ao contrário do que sucede na cessão de créditos, o credor que sub -roga o terceiro na sua 
posição não tem responsabilidade perante aquele sobre existência e exigibilidade do direito à data da 
sub -rogação;

6 — É ao terceiro (ou ao devedor) que incumbe, antes do acto de cumprimento, averiguar da 
existência e da exigibilidade do crédito (neste sentido Antunes Varela na obra supra citada);

7 — A sociedade “Malaban — Empreendimentos e Investimentos Imobiliários L.da” foi autorizada 
a efectuar o pagamento em sub -rogação da dívida de contribuições à Segurança Social da “Sociedade de 
Porcelana SA” e que se encontrava em execução (logo, já foi autorizada a intervir não no procedimento 
tributário, mas no processo tributário).

8 — Ao efectuar o pagamento a ora Recorrente aceitou o crédito no estado em que estava, não se 
podendo sequer falar em pagamento sob condição, situação inexistente em execução fiscal.
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9 — Encontrando -se a Recorrente sub -rogada na posição do Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social não tem legitimidade activa para interposição desta impugnação, sob pena de “venire 
contra factum proprio”;

10 — Não corresponde à verdade que a Recorrente “não tinha outra alternativa senão pagar…” 
para cancelar a alegada hipoteca sobre o imóvel, uma vez que tinha conhecimento da situação do ónus 
desde 2004 em virtude do processo de rectificação 20/2004 que correu termos na 1.ª Conservatória de 
Registo Predial de Coimbra e referente à duplicação parcial das descrições relativas ao mesmo imóvel 
(onerado a favor do IGFSS e vendido à ora Recorrente);

11 — Desde 2004 teve tempo e oportunidade para agir judicialmente uma vez que só efectuou o 
pagamento agora em questão em Outubro de 2006;

12 — A legitimidade da oponente não consubstancia qualquer violação de direitos constitucionais 
pois, nos termos do artigo 95.º, n.º 1 da lei geral tributária o interessado tem o direito de impugnar ou 
recorrer de todo o acto lesivo dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, segundo as formas 
de processo prescritas na lei”;

13 — O artigo 101.º da lei geral tributária elenca os meios processuais tributários legalmente 
admissíveis, sendo que na alínea d) menciona “do recurso, no próprio processo de actos praticados na 
execução fiscal”;

14 — E o artigo 103.º, n.º 2 da LGT diz que na fase de cobrança coerciva consubstanciada no 
processo de execução “é garantido aos interessados o direito de reclamação para o Juiz da execução 
dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração tributária”.

15 — Isto, porque “o processo de execução tem natureza judicial, sem prejuízo da participação 
dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional” (artigo 103.º, 
n.º 1 da lei Geral Tributária);

16 — Pretendendo a Recorrente questionar “o valor apurado dos juros” no âmbito da execução 
teria de lançar mão da “reclamação das decisões do órgão de execução fiscal” prevista no artigo 276.º 
e seguintes do Código de Procedimento e Processo Tributário que admite esse meio de defesa não só 
ao executado como também a terceiro cujos direitos e interesses legítimos tenham sido afectados pela 
decisão em causa (o que está conforme o artigo 103.º, n.º 2 da LGT).

17 — A impugnação de actos tributários respeita a “actos administrativos de liquidação de impostos, 
os quais em sentido amplo englobam o conjunto de operações destinadas, por um lado à identificação 
do contribuinte ou do devedor do imposto..., e, por outro, à determinação do imposto, uma actividade 
que, por seu turno, ainda se desdobra na determinação da matéria tributável, na liquidação em sentido 
estrito, concretizado na aplicação da taxa,.. à matéria tributável..., assim se obtendo a colecta”;

18 — Quando aqui falamos em actos tributários ou de liquidações temos, como facilmente se 
compreenderá, em mente a fase constitutiva do procedimento tributário em que se apura quem é o 
devedor do imposto e se determina qual o seu montante.” (José Casalta Nabais in Direito Fiscal, Al-
medina, fls. 382 e 383);

19 — Não sendo a liquidação propriamente dita que a Recorrente pretende questionar também 
não se poderá falar de “um prazo para pagamento voluntário”;

20 — Se este existisse e estivesse a decorrer a sub -rogação nunca poderia ter sido autorizada por 
não se verificar um dos seus requisitos essenciais;

21 — Pelo que, ainda que a Recorrente tivesse legitimidade activa e lhe fosse permitido interpelar 
o IGFSS sobre o pagamento efectuado, a forma do processo utilizada estaria errada, e isso não põe em 
causa qualquer direito constitucional.

Nestes termos e nos melhores de direito deve ser julgado improcedente o recurso apresentado, 
com a consequente manutenção da sentença recorrida nos exactos termos em que a mesma foi proferida.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provi-
mento, pelo que a decisão deve ser confirmada.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — A decisão recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1 — O processo de impugnação judicial deu entrada neste Tribunal em 30.01.2007.
2 — O IGFSS, IP por ofício com a referência secção/processo 1178/06, relativo ao pedido de 

pagamento da dívida dos processos 0601200101000330 e 06010200101002631 informou a manda-
tária da impugnante que, na sequência da carta datada de 4 de Setembro de 2006, os montantes em 
dívida nos processos indicados são de € 148 015,51, correspondendo € 92 257,36 à quantia exequenda; 
€ 53 111,36 a juros de mora; € 2 646,79, a custas processuais, valor válido até ao dia 31 de Outubro de 
2006, a partir desta data àquele montante acrescerão juros vencidos no mês de Novembro, conforme 
teor de fls. 17 cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

3 — A sociedade impugnante através do ofício SP 00948/05 foi ainda informada, por despacho 
de 4 de Maio de 2005, da Exma. Coordenadora da Secção de Processo de Coimbra do IGFSS, lP, estar 
autorizada a efectuar o pagamento da dívida da executada “Sociedade de Porcelanas, S. A.” relativa 
ao período contributivo de 2000 a Setembro de 2001. Mais referindo aquele que estando verificado 
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tal pagamento, na tesouraria daquela secção, mediante cheque visado, dos processos executivos que 
abrangem o período em questão, por provado o interesse legítimo, fica sub -rogado nos direitos do 
IGFSS, IP sobre a executada e derivados dessa dívida.

O montante a pagar é de € 158 802,20, mais se informando que a expurgação da hipoteca legal 
que incide sobre os imóveis inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 9350.º e 9352º., da fre-
guesia de Santo António dos Olivais, concelho e distrito de Coimbra só será efectuada, após, o efectivo 
pagamento da dívida que deu origem a essa garantia, conforme teor de fls. 18 cujos termos se dão aqui 
por integralmente reproduzidos.

4 — Em 18 de Março de 2005, correspondendo à entrada n.º 001114, a sociedade impugnante 
“Malaban — Empreendimentos e Investimentos Imobiliários, L.da” apresentou requerimento dirigido 
ao Presidente do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, da secção de processos da 
Delegação de Coimbra nos autos de processo em que é executada a “Sociedade Porcelanas, S. A.”, em 
conformidade com o previsto no artigo 91.º, 92º e 264º, todos do CPT, no qual, requereu a informação 
do valor actualizado da dívida daquela, por contribuições de Dezembro de 2000 e de Janeiro a Setembro 
de 2001 e dos juros de mora em dívida até Janeiro de 2002, os quais deverão ser contados à taxa de 
0,5 % por cada mês do calendário, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 -03 
e se digne autorizar o pagamento pela requerente, com sub -rogação nos seus direitos, do valor que 
estiver em dívida pelas referidas contribuições e juros, contra a entrega da autorização de cancelamento 
da hipoteca necessária ao registo do respectivo distrate, conforme teor do documento junto aos autos 
a fls. 58 a 59 e 150 a 151 cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

5 — O pedido referido em 4) foi objecto de despacho da Coordenadora, em 2005.05.04, nos se-
guintes termos: “Face aos factos alegados pela requerente comprovativos do interesse legítimo da sua 
pretensão (pagamento da dívida exequenda e acrescidos nos n.os 0601200101000330 por sub -rogação 
à devedora originária) e atendendo à informação dos serviços de fls. 162 a 169, autorizo o pagamento 
pela requerente, nos termos do artigo 91.º., n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário, 
com direito a sub -rogação nos termos do artigo 41.º., n.º 2 da LGT. Notifique -se do presente despacho 
a requerente e devedora originária”, conforme teor de fls. 152 a 155 cujos termos se dão aqui por in-
tegralmente reproduzidos.

6 — Em 04.05.2005 foi emitido parecer nos seguintes termos: “atendendo ao despacho de fls. 153, 
remete -se a presente informação ao Exmo. Sr. Vogal do Conselho Directivo e ao Pelouro dos contri-
buintes para considerar a pronúncia sobre a autorização e cancelamento da hipoteca legal [...] devendo 
juntar -se cópia dos elementos essenciais da decisão, nomeadamente da acção de dívida por esta secção 
ao Tribunal Cível de Coimbra relativa ao recurso da decisão da 1.ª Conservatória que diz respeito à 
hipoteca cujo cancelamento é requerido, cujo despacho deve ser [...] e tomada de decisão superior”, 
conforme teor de fls. 262.

7 — A sociedade executada foi notificada do requerimento da impugnante através do ofício com 
a referência de SP -0949/05, o qual veio devolvido com a informação de não reclamado, conforme teor 
de fls. 171 e 172 dos presentes cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

8 — A sociedade impugnante foi notificada do despacho de 4 de Maio de 2005 referente à autori-
zação concedida para que proceda ao pagamento da dívida da executada quanto ao período contributivo 
de Dezembro de 2000 a Setembro de 2001, a qual foi recebida em 10.05.2005, conforme teor de fls. 173 
a 174 dos autos cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

9 — Por parecer de 06.06.2005 da Coordenadora que concordou, declarando a extinção da obri-
gação que deu origem à hipoteca, com fundamento no facto do bem já não integrar o património da 
executada, não podendo garantir outras dívidas. Conclui propondo a desistência nos termos vertidos 
na informação de 1 de Junho de 2005, conforme teor de fls. 183 e seguintes cujos termos damos aqui 
por integralmente reproduzidos.

10 — Em 20 de Outubro de 2006 a impugnante requereu autorização para proceder ao pagamento 
da quantia de € 148 015,51, devendo por conseguinte ser considerada sub -rogada nos direitos e obri-
gações daquela sociedade “Santa Clara Cerâmicas, S. A.”, mais devendo ser considerado legítimo o 
interesse da ora requerente nesta sub -rogação, conforme teor de fls. 213 e seguintes cujos termos se 
dão aqui por reproduzidos.

11 — Por certidão de 13 de Novembro de 2006 foi declarado que, por sub -rogação, foi efec-
tuado o pagamento integral voluntário das dívidas à Segurança Social, acréscimos legais e encargos 
objecto do processo de execução fiscal n.º 0601200101002031 referente à contribuinte “Sociedade de 
Porcelanas, S. A.” actualmente designada por “Santa Clara Cerâmicas, S. A.”, constantes das certidões 
n.º 1350/01 e 1351/01 (contribuições) e que, por despacho da Coordenadora de 20.10.2006 (transitado 
em julgado em 31.10.2006), foi extinto. Mais declara que pela presente autoriza o cancelamento do 
registo de hipoteca legal a favor do IGFSS, IP pela Ap. 35 de 2002.01.11 sobre o prédio urbano inscrito 
no artigo matricial urbano n.º 9350º e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Coimbra sob 
o n.º 5925/20020111, constituída para garantia da dívida à Segurança Social, conforme teor de fls. 217 
cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
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Processo de execução fiscal n.º 0601200101002031:
12 — O processo de execução fiscal n.º 0601200101002031 foi instaurado em 21.11.2001 con-

tra a executada “Sociedade de Porcelanas, S. A.”, por dívidas no valor € 192 782,15, pela falta de 
pagamento de contribuições e juros de mora, nos meses de Janeiro a Maio de 2001, conforme teor da 
certidão de dívida n.º 1636/01 junta aos autos de execução apensa e que aqui se dá por integralmente 
reproduzida.

13 — A sociedade executada foi citada por carta registada com aviso de recepção, por ofício datado 
de 2001.11.27 e que foi recebida pela executada, conforme certidão de citação em 30 de Novembro de 
2001, conforme resulta do teor de fls. 6 e 7 cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

14 — Por despacho do Coordenador da secção de Processos em 30 de Novembro de 2001 foram 
apensados ao processo de execução fiscal n.º 0601200101000330 o processo fiscal n.º 0601200101002031, 
tendo o primeiro passado a ser o processo principal, conforme teor do despacho de fls. 9 cujos termos 
se dão aqui por integralmente reproduzidos.

15 — O IGFSS, IP interpôs recurso da decisão proferida pela Conservadora do Registo Predial 
de Coimbra, no âmbito do processo de rectificação n.º 20/2004 (oficioso) referente aos interessados 
“Malaban — Empreendimentos e Investimentos Imobiliários, L.da” e «Caixa Central — Caixa Central 
Agrícola Mútuo, CRL”.

Processo de execução fiscal n.º 0601200101000330:
16 — O processo de execução fiscal n.º 0601200101000330 foi instaurado em 2001.10.22 contra 

a executada “Sociedade de Porcelanas, S. A.”, por dívidas no valor de € 79 152 45, por contribuições 
em dívida no período referente a Dezembro de 2000, conforme certidão de dívida n.º 1 350/01 junta 
ao apenso da execução e cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

17 — Por despacho de 22.10.2001, pelo respectivo Coordenador da secção de processos foi orde-
nado que: “passe mandado para citação nos termos e com as formalidades prescritas no artigo 190.º., do 
Código de Procedimento e Processo Tributário e art.º 233º, e seguintes do artigo 233.º, e seguintes do 
Código de Processo Civil de conformidade com o disposto no artigo 189.º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário para em 30 dias, a contar da citação, deduzir oposição, requerer o pagamento em 
prestações ou a dação em pagamento.

Advirta -se o executado de que findo aquele prazo sem que tenha sido efectuado o pagamento da 
quantia exequenda, juros de mora e custas reduzidas, ou obtida a suspensão da execução por algum 
dos meios previstos no Código de Procedimento e de Processo Tributário, a mesma prosseguirá os seus 
termos legais, designadamente para penhora de bens e mais diligências previstas no referido Código”, 
pelo total do valor em dívida de €8 159,66, conforme teor de fls. 4 do respectivo apenso que aqui se 
dá por integralmente reproduzido.

18 — A sociedade executada em 30 de Novembro de 2001 dirigiu à Secção de Processos do IGFSS, 
IP de Coimbra um pedido de redução da taxa a praticar no acordo de pagamento prestacional, nos termos 
do previsto no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março, dispondo -se a apresentar garantia 
real, na forma de penhor mercantil de bens de equipamento até à completa concorrência do montante 
em dívida, conforme teor de fls. 6 do apenso e cujos termos se dão aqui por reproduzidos.

19 — A sociedade executada, ainda, em 30 de Novembro de 2001 dirigiu à Secção de Processo 
do IGFSS, IP um pedido de pagamento em prestações, propondo um máximo de 60, nos termos do 
previsto no artigo 196.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, conforme teor de fls. 6 cujos 
termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

20 — Em 7 de Dezembro de 2001 foi emitido o competente mandado de penhora, conforme os 
termos melhor exarados a fls. 7 e que aqui se dão por integralmente reproduzidos.

21 — Ao pedido de emissão de certidão formulado pelo IGFSS, IP, através do oficio n.º 16/2001, 
datado de 13/11/2001, a Conservatória do Registo Predial respondeu dizendo que após a realização das 
necessárias buscas nenhum prédio foi ali encontrado inscrito nos artigos 449.º., 2148º., 2393º., 3528º., 
3529º, 3991º., 3992º., 3993º., 3994º., 3995º., 9350º. e 9352º urbanos, da freguesia de Santo António dos 
Olivais, conforme teor de fls. 13 do apenso cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

22 — A exequente IGFSS, IP idêntico pedido formulou ao Chefe da Repartição de Finanças de 
Coimbra -1, conforme teor de fls. 14 dos autos cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

23 — O Director do IGFSS, IP, em 11 de Janeiro de 2002, emitiu uma certidão, na qual, declara 
que para efeitos do registo de hipoteca legal, nos termos do artigo 12.º., do Decreto -Lei n.º 103/80, de 
09 -05 certifica que a firma “Sociedade de Porcelanas, S. A.”, por exercer a actividade de fabricação de 
artigos de porcelana, faiança e grés fino, se encontra abrangida no âmbito desta Delegação de Coimbra, 
nos termos dos artigos 2.º e 3º. alínea b) do Decreto -Lei n.º 260/03, de 23 de Julho e dos artigos 16.º 
e 26º do supracitado Dec. -Reg onde está inscrita sob o n.º 110000952 é devedora de contribuições no 
valor de € 474 624,99, conforme discrimina, sendo o montante dos juros de mora em dívida até Ja-
neiro de 2002 de € 40 899,94, conforme teor de fls. 29 a 30 cujos termos se dão aqui por integralmente 
reproduzidos.



102

24 — Em 13 de Dezembro de 2001, em Coimbra, Arregaça pelo Escrivão da Secção de Processos 
do IGFSS, IP foi levantado o auto de penhor no qual se fez constar que em cumprimento do previsto 
no artigo 195.º., n.º 5 do Código de Procedimento e Processo Tributário foi feita a efectiva apreensão 
dos bens naquele melhor indicados e — referentes a equipamento — para pagamento da quantia exe-
quenda de Esc. 54 517 922$00 e acrescido, constituído por juros de mora e custas processuais exigidos 
no processo de execução fiscal que a Segurança Social move ao executado, conforme teor de fls. 31 a 
33 cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

25 — Por despacho de 3 de Janeiro de 2002 foi deliberado em reunião autorizar o pagamento da 
dívida exequenda de Esc. 54 668 000$00 (ilegível) no montante de Esc. 54 517 992$00, em 60 pres-
tações, mediante a prestação de garantia idónea, conforme teor de fls. 34 e seguintes cujos termos se 
dão aqui por integralmente reproduzidos.

26 — A sociedade executada foi notificada do despacho referido em 25), pelo ofício datado de 
2002.01.08 e através de carta registada, conforme teor de fls. 41 cujos termos se dão aqui por integral-
mente reproduzidos.

27 — Por fax datado de 5 de Fevereiro de 2002, a secção de processos da Delegação de Coimbra 
do IGFSS, IP remetido ao Dr. Jorge Vieira informou aquele que o valor total para efeitos de extinção 
dos processos executivos n.os 0601200101000330 e 0801200101002031 a correr termos na secção de 
processos da Delegação de Coimbra do IGFSS, IP em que é executada a “Sociedade de Porcelanas, S. A.” 
é de € 307 127,57, compreendendo tal valor a quantia exequenda, juros vencidos até Fevereiro de 2002, 
custas processuais e encargos, conforme teor de fls. 42 e 43 — respectivo relatório de transmissão que 
se dão aqui por reproduzidos.

28 — Em 27 de Fevereiro de 2002, o Coordenador da Secção de Processos do IGFSS, IP emitiu 
despacho no qual determinou o seguinte: “Concordo. No entanto, tendo em consideração que o período e 
montante da dívida constante no pedido de hipoteca legal é diferente do processo de execução, deve ser 
feita a penhora dos bens nesse processo, dispensando -se nesta fase o seu pedido de registo por motivos 
óbvios”, conforme teor de fls. 47 a 48 cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

29 — A executada nos períodos compreendidos entre 28.02.2002 e 20.10.2006 através dos res-
pectivos cheques procedeu ao pagamento das quantias melhor discriminadas de acordo com os recibos 
n.os juntos ao apenso a fls. 49, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 78, 80, 87, 8, 93, 95 e 97, 101, 107, 113, 115, 
125, 175, 215, conforme os termos dos mesmos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

30 — Por despacho de 25 de Março de 2002, do Coordenador da Secção de Processos do IGFSS, 
IP foi determinado o seguinte: “atendendo ao conteúdo do ofício n.º 2363, de 21 de Março de 2002, 
[...] relativamente à certidão de dívida n.º 1351, constante da relação 14/2001, de 13 de Setembro de 
2001 referente à contribuinte “Sociedade de Porcelanas, S. A.” que, por lapso, foi extraída certidão em 
referência foi determinada a anulação total daquela certidão no montante de € 339,94. Mais referiu que 
o montante total da certidão é actualmente menor do que o inicial (€328,27), visto estarem a ser efectu-
ados pagamentos prestacionais. Assim sendo, determino a anulação total do montante remanescente da 
certidão com motivo “decisão da entidade credora”, e anulação de € 11,67 a efectuar nas contribuições 
constantes da certidão n.º 1350, da mesma data, e da mesma contribuinte, como “anulação em execução 
fiscal”, prosseguindo o processo executivo n.º 0601200101000330 os seus normais termos, conforme 
teor de fls. 58 cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

31 — Em 30 de Setembro de 2002 a executada por carta, com carimbo de entrada na secção de 
processos da Delegação de Coimbra do IGFSS, IP em 04.10.2002, informou a esta entidade ter for-
malizado um acordo prestacional, no processo de execução fiscal n.º 0601200101000330 referente às 
contribuições em dívida nos períodos de Dezembro de 2000 a Maio de 2001. O acordo celebrado foi 
pelo montante de € 271 934,60, em vigor, teve o seu início em Fevereiro de 2002, com o pagamento da 
1.ª prestação até então sendo atempadamente cumprido, mais tendo declarado ter nessa data procedido 
à liquidação do montante de € 81 499,99, por transferência bancária a favor do Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social e nos demais termos ali exarados, conforme teor de fls. 73 a 74 cujos 
termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

32 — Em 17.02.2002 foram emitidos os documentos n.º 36 e 37 de anulação da dívida participada, 
conforme os termos que constam de fls. 85 a 86 dos autos e cujos termos se dão aqui por integralmente 
reproduzidos.

33 — Em 6 de Fevereiro de 2003 pelo respectivo Coordenador foi proferido despacho referente 
à admissibilidade de um cheque contendo o valor de duas prestações, conforme teor de fls. 91 cujos 
termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

34 — Em 9 de Julho de 2003, pelos competentes Serviços do IGFSS, IP foi emitido o competente 
aviso de incumprimento para pagamento de três prestações, conforme o teor de fls. 98 cujos termos se 
dão aqui por integralmente reproduzidos.

35 — Em 27 de Janeiro de 2004 pela competente secção de Processos do IGFSS, IP foi levantado 
o competente auto de penhora referente à penhora dos bens móveis naquele melhor indicados a fls. 103 
a 104, conforme os termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
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36 — Em 17 de Fevereiro de 2004 foi exarada cota informativa no processo de execução fiscal 
informando que a hipoteca legal efectuada, para o período de Dezembro de 2000 a Setembro de 2001, 
no montante de € 515 524,00 referente ao contribuinte “Sociedade de Porcelanas, S. A., conforme teor 
de fls. 106 cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

37 — Por despacho de 3 de Janeiro de 2005, a Coordenadora da secção de processos do IGFSS, 
IP refere que “1 — Considerando que os autos 0601200101000330 e 0601200101002031 se encon-
tram em fase de mandado de penhora por incumprimento do pagamento prestacional anteriormente 
autorizado; 2 — Considerando que para garantia dos mesmos existe uma garantia real, sob a forma 
de penhor de bens móveis da executada; 3 — Considerando que nos termos do artigo 219.º., n.º 4 do 
Código de Procedimento e Processo Tributário “caso a dívida tenha garantia real onerando bens do 
devedor, por estes começará a penhora que só prosseguirá noutros bens quando se reconheça a insufi-
ciência dos primeiros para conseguir os fins da execução”, remeteu os autos à E.S.E. para penhora dos 
bens indicados a fls. 31 a 33, devendo a penhora prosseguir se estes forem julgados insuficientes para 
garantia da dívida dos processos supra identificados”, conforme teor de fls. 111 cujos termos se dão 
aqui por integralmente reproduzidos.

Mais resultou provado:
38 — Por fax datado de 09.06.2005, a mandatária da impugnante solicitou esclarecimentos a fim 

de proceder ao pagamento da dívida da Sociedade Porcelanas, S. A., conforme os termos que aqui se 
dão por reproduzidos.

39 — Os competentes serviços do IGFSS, IP, em 13 de Setembro de 2005, responderam ao pedido 
referido em 5), através do ofício SP -1450/05 -A, conforme os termos que aqui se dão por reproduzidos.

40 — Em 26.09.2005, a mandatária respondeu através de fax, no qual refere discordar do valor 
dos juros a pagar pelas razões naquele melhor expostas, conforme os termos de fls. 65 que aqui se dão 
por integralmente reproduzidos.

3 — O objecto do presente recurso consiste em saber se a recorrente, que ficou sub -rogada nos 
direitos da entidade exequenda (Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social) em consequência 
do pagamento dos créditos que esta detinha sobre a executada — Sociedade de Porcelana, SA  -, tem 
legitimidade para impugnar a quantificação do valor dos juros de mora liquidados até 31/10/06.

Vejamos, então.
No âmbito das relações tributárias “têm legitimidade no procedimento tributário, além da admi-

nistração tributária, os contribuintes, incluindo substitutos e responsáveis, outros obrigados tributários, 
as partes dos contratos fiscais e quaisquer outras pessoas que provem interesse legalmente protegido” 
(cf. artigo 9.º, n.º 1 do CPPT).

Não obstante o seu teor, tem vindo a doutrina a entender que a legitimidade a que se reporta este 
artigo 9.º é a responsabilidade procedimental ou processual, que se consubstancia na possibilidade de 
intervenção nos procedimentos tributários e nos processos judiciais.

Neste sentido, vide Jorge Sousa, in CPPT anotado, 5.ª ed., Vol. I, pág. 118.
E do mesmo preceito legal ressalta também que, naquele n.º 1, tal como alega a recorrente, se 

atribui, para além de a outros sujeitos, legitimidade para intervenção no procedimento tributário e nos 
processos judiciais àqueles que provem interesse legalmente protegido.

“A expressão «interesse legítimo» é, por vezes, usada nas leis administrativas e fiscais com o 
sentido de «interesse legalmente protegido».

Em matéria tributária, é de considerar ser titular de um interesse susceptível de justificar a in-
tervenção no procedimento tributário — e acrescentamos nós do processo judicial tributário — quem 
possa ser directamente afectado pelo que nele possa vir a ser decidido, inclusivamente quando esteja 
em causa uma mera situação de vantagem derivada do ordenamento jurídico, o que será a interpretação 
que melhor se compagina com o direito constitucionalmente garantido de participação dos cidadãos 
nas decisões que lhes disserem respeito (artigo 267.º, n.º 5, da CRP), como tal se tendo de considerar, 
necessariamente, todas as que tenham repercussão directa na sua esfera jurídica” (ob. cit. pág. 111).

Dispõe, porém, o artigo 41.º, n.º 1 da LGT que “o pagamento das dívidas tributárias pode ser 
realizado pelo devedor ou por terceiro”.

E, no seu n.º 2, acrescenta que “o terceiro que proceda ao pagamento das dívidas tributárias após 
o termo do prazo do pagamento voluntário fica sub -rogado nos direitos da administração tributária, 
desde que tenha previamente requerido a declaração de sub -rogação e obtido autorização do devedor 
ou prove interesse legítimo”.

Ora, esse pagamento, quando autorizado, compreenderá a quantia exequenda acrescida de juros 
de mora e custas (cf. artigo 91.º, n.º 2 do CPPT).

Por outro lado e com a sub -rogação, o sub -rogado pode adquirir, na medida dada ao direito do 
credor, os poderes que a este competiam em relação ao devedor (artigo 593.º, n.º 1 do CC).

Sendo assim, a dívida paga pelo sub -rogado conserva as garantias, privilégios e processo de 
cobrança e vencerá juros pela taxa fixada na lei civil, se o sub -rogado o requerer, assim como pode 
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requerer o prosseguimento da execução fiscal para cobrar do executado o que por ele tiver pago, salvo 
tratando -se de segunda sub -rogação (artigo 92.º, n.os 1 e 2 do CPPT).

Ou seja, “com a sub -rogação transmite -se para o sub -rogado a titularidade do crédito que a ad-
ministração tributária detinha sobre o obrigado tributário, mantendo -se as garantias, privilégios e a 
possibilidade de utilização do processo de execução fiscal para a sua cobrança coerciva, requerendo a 
sua instauração, se o pagamento ocorreu antes dela, ou o seu prosseguimento.

Trata -se de uma transmissão do crédito da administração tributária e não da criação ex novo de 
um crédito na titularidade do sub -rogado, como é próprio da sub -rogação.

Isso se confirma pelo n.º 1 deste artigo 92.º, em que se refere que a dívida paga conserva as ga-
rantias e privilégios de cobrança, expressão aquela que supõe a manutenção do crédito primitivo” (ob. 
cit. pág. 646).

4 — Posto isto e voltando ao caso dos autos, a impugnante, depois de ter obtido autorização para a 
sub -rogação e na pendência do processo de execução, procedeu ao pagamento das contribuições, juros 
de mora e custas em causa, tendo -o feito para defesa de um interesse jurídico seu.

Assim, verificada aquela, o sub -rogado assumiu a titularidade do crédito que o Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social detinha sobre a executada originária, conservando a dívida as garantias 
e privilégios da sua cobrança.

Ou seja, no processo de execução fiscal, o sub -rogado passou a ter a iniciativa processual, sendo 
ele e não o Instituto recorrido quem exerce, na fase judicial os poderes que as leis processuais confe-
riam àquele, sem que o devedor possa deduzir a correspondente oposição, uma vez que não o fez no 
momento processual oportuno, na sequência da sua citação para a execução.

A ser assim, é patente que a recorrente carece de legitimidade activa para deduzir a presente im-
pugnação judicial, uma vez que é de considerar não ser titular de um interesse susceptível de justificar a 
intervenção no processo judicial tributário, na medida em que não é directamente afectada na sua esfera 
jurídica pelo que nele possa vir a ser decidido, já que o eventual prejuízo decorrente do pagamento 
dos juros de mora indevidos pode ser integralmente ressarcido por via do prosseguimento da execução 
fiscal, na qual poderá recuperar a quantia exequenda, acrescida, também, dos referidos juros de mora 
calculados com a taxa que aqui pretende questionar.

Deste modo, a recorrente não pode ser considerada parte legítima para a dedução da presente 
impugnação judicial, por falta de interesse em demandar expresso na utilidade derivada da procedência 
da acção.

5 — Acresce, ainda, referir que e ao contrário daquilo que a recorrente alega, uma coisa é a le-
gitimidade para o sub -rogado intervir na execução fiscal, que lhe está, como vimos supra, legalmente 
reconhecida e outra, bem diferente, a sua legitimidade activa para, nessa qualidade, deduzir a presente 
impugnação judicial, que no caso não lhe é reconhecida por falta de interesse em demandar pela total 
ausência de utilidade derivada da procedência da acção, como também vimos.

Por outro lado, indemonstrado se mostra que este entendimento não respeite o princípio constitu-
cional de acesso à justiça para obter a tutela efectiva dos direitos ou interesses legalmente protegidos 
consagrado no artigo 268.º, n.º 4 da CRP.

6 — Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença 
recorrida.

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

Lisboa, 19 de Janeiro de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Prescrição da obrigação tributária. Prazo e regime aplicáveis.

Sumário:

 I — A sucessão dos prazos de prescrição contidos no CPT e na lei geral tributária 
resolve -se pela aplicação do artigo 297.º do Código Civil, e dessa aplicação decorre 
a necessidade de analisar, em cada caso concreto, se em 1 de Janeiro de 1999 
faltava menos tempo para se completar o prazo de prescrição de 10 anos previsto 
no CPT do que o de 8 anos previsto na LGT, tomando sempre em consideração 
todos os factos a que a lei atribui efeito suspensivo ou interruptivo.



105

 II — Nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto, o 
prazo de prescrição das dívidas suspende -se durante o período de pagamento 
das prestações autorizadas, entendendo -se como período de pagamento aquele 
que foi concedido ao contribuinte para pagar e não apenas aquele em que ele 
efectivamente pagou, pelo que só a exclusão desse regime determina a cessação 
do efeito suspensivo do prazo de prescrição.

 III — As causas de suspensão da prescrição em relação ao devedor principal produ-
zem efeitos em relação ao responsável subsidiário e no que toca à interrupção 
da prescrição tanto a citação do devedor principal como a citação do devedor 
subsidiário têm eficácia interruptiva própria.

 IV — Só após o início da vigência da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, a interrup-
ção do prazo de prescrição opera uma única vez.

Processo n.º: 629/09 -30.
Recorrente: João Alberto Monteiro Saraiva de Sousa.
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 — João Alberto Monteiro Saraiva de Sousa, com os demais sinais dos autos, recorre para o 
Supremo Tribunal Administrativo da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
de improcedência da oposição que deduziu à execução fiscal n.º 0353/1994 -1031953 e apensos, pendente 
no Serviço de Finanças de Barcelos para cobrança de dívidas de IVA e Juros Compensatórios dos anos 
de 1993 e 1994 e de IRS do ano de 1994, de que era devedora originária a sociedade “CONFECÇÕES 
JONUPRA, LDA”.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1 — O Tribunal recorrido fez errada interpretação e inadequada aplicação do direito, salvo o 

devido respeito por opinião contrária.
2 — O oponente não pode ser considerado responsável subsidiário por dívidas fiscais da executada 

principal — sociedade comercial por quotas denominada CONFECÇÕES JONUPRA, LDA — relati-
vamente a IVA do ano de 1993 no valor de € 3.075,82 euros;

3.... pois, a mesma encontra -se prescrita.
4 — Está em causa uma dívida fiscal relativa ao ano de 1993 quanto a IVA, sendo aplicável o 

disposto no Código de Processo tributário (CPT).
5 — O artigo 34.º do citado código dispõe que a obrigação tributária prescreve no prazo de 

10 anos.
6 — 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.
7 — Determina o n.º 3 do artigo 34.º do CPT que [...] a execução interrompe a prescrição, ces-

sando, 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 esse período ao que tiver decorrido 
até à data da autuação.

8 — Conforme ficou provado na Douta decisão foi instaurado o processo de execução fiscal no 
dia 21.04.1994, relativo às dívidas fiscais “in casu”.

9 — E tal processo após um ano ficou parado por facto não imputável ao aqui recorrente, logo, 
soma -se o tempo que decorreu até a sua autuação e o posterior.

10 — O recorrente foi citado para o presente processo executivo em 14.04.2008, por isso, já há 
muito decorreu o prazo de prescrição de 10 anos, encontrando -se a dívida prescrita.

Por outro lado,
11 — A executada principal aderiu ao Decreto -Lei n.º 124/96 de 10/08 em 10.01.1997 e deixou 

de pagar as prestações em Fevereiro de 1998.
12 — Os Serviços de Finanças somente deram o despacho de exclusão do referido Decreto em 

18.07.2001.
13 — O recorrente não pode padecer de tantos anos de suspensão do decurso do prazo de pres-

crição por inércia dos Serviços de Finanças.
14 — 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 recor-
rente.

15 — A manter -se a suspensão da prescrição, prevista no n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 124/96, de 10/8, desde o despacho de adesão ao regime previsto naquele decreto -lei até à data de 
exclusão desse regime é inconstitucional.
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16 — Por outro lado, a oposição à execução não consta do elenco dos factos interruptivos do 
artigo 49.º n.º 3 da LGT.

17 — Apenas a partir da redacção dada ao artigo 49.º n.º 4 da LGT pela Lei n.º 53 -A/ de 29 de 
Dezembro é que a oposição passou a constar entre as causas de suspensão da prescrição.

18 — Portanto, a instauração da execução não suspendeu o prazo da prescrição da obrigação 
tributária, uma vez que à data não estava previsto.

19 — Por isso, mesmo considerando que existiu suspensão do decurso do prazo de 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.

20 — A dívida dos presentes autos prescreveu no ano de 2008.
21 — Foram violadas as normas legais dos artigos 34.º do CPT, 204.º n.º 1 d) do CPPT e 5.º n.º 5 

do Decreto -Lei n.º 124/96 de 10/08 e 49.º 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 JUSTIÇA!
1.2 — A Fazenda Pública (Recorrida) não apresentou contra -alegações.
1.3 — Por acórdão deste Supremo Tribunal proferido em 18/11/2009 foi concedido provimento 

ao recurso, revogada a sentença recorrida e declarada a prescrição das dívidas exequendas por força da 
desaplicação da norma contida no artigo 5.º, n.º 5 do Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto, em face 
da sua inconstitucionalidade orgânica, por violação da reserva relativa da competência legislativa da 
Assembleia da República, na medida em que ela prevê uma causa suspensiva do prazo de prescrição 
da obrigação tributária instituída sem a necessária autorização legislativa.

Deste acórdão foi interposto recurso para o Tribunal Constitucional que, dando -lhe provimento, 
decidiu pela conformidade constitucional (orgânica) desse normativo, ordenando a reforma do citado 
aresto do STA de acordo com o juízo emitido sobre a referida questão — cf. acórdão n.º 301/2010, de 
14 de Julho de 2010, a fls. 155/164 destes autos.

1.4 — Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre reformular, então, o 
acórdão recorrido em conformidade com o referido juízo constitucionalidade (artigo 80.º, n.os 2 e 3 da 
Lei n.º 28/82, de 15/11).

2 — Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A -No Serviço de Finanças de Barcelos foi instaurado, em 17/11/94, o processo de execução 

fiscal n.º 0353 -94/1031953, contra Confecções Jonupra, L.da, para cobrança coerciva de IVA e Juros 
Compensatórios respeitantes ao período de 1/10/93 a 31/12/93.

B -Servem de base a essa execução as certidões de dívida cujos teores constam de fls. 2 e 3 do 
apenso e aqui se dão por inteiramente reproduzidos.

C -Ao referido na alínea a) foram apensadas os seguintes processos de execução fiscal:
−N.º 0353 -95/100630.4, instaurado em 27/03/95, para cobrança de IVA e Juros Compensatórios 

do período de 01/01/94 a 31/03/94 e ao qual servem de base as certidões de fls. 129 e 130 do apenso e 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas no seu teor;

−N.º 0353 -95/102579.1, instaurado em 18/08/95, para cobrança de IVA e Juros Compensatórios 
do período de 01/07/94 a 30/09/94 e ao qual servem de base as certidões de fls. 135 e 137 do apenso e 
que aqui se dão por inteiramente reproduzidas no seu teor;

−N.º 0353 -95/103137.6, instaurado em 20/12/95, para cobrança de IVA e Juros Compensatórios 
do período de 01/04/94 a 30/06/94 e ao qual servem de base as certidões de fls. 141 e 142 do apenso e 
que aqui se dão por inteiramente reproduzidas no seu teor;

−N.º 0353 -99/101504.4, instaurado em 13/01/99, para cobrança de IRS relativo ao ano de 1994, 
e ao qual serve de base a certidão de fls. 148 do apenso e que aqui e dá por inteiramente reproduzida 
no seu teor.

D -Em 10 de Janeiro de 1997, a executada Confecções Jonupra, L.da, requereu a adesão ao regime 
de regularização de dívidas fiscais consagrado no Decreto -Lei n.º 124/96 com vista ao pagamento 
das dívidas tributárias que eram exequendas nos processos de execução fiscal n.º 0353 -94/1031953; 
n.º 0353 -95/100630.4; n.º 0353 -95/102579.1 e n.º 0353 -95/103137.6, referidas nas alíneas anteriores.

E -Tal adesão, abrangeu igualmente a dívida exequenda relativa a IRS de 1994.
F -Em 27 de Junho de 1997, a executada Confecções Jonupra, L.da, foi notificada para efectuar o 

pagamento de 150 prestações mensais, tendo pago apenas sete dessas prestações, todas referentes ao 
IRS de 1994 e respectivos juros;

G -Por despacho de 18 de Junho de 2001, foi a executada Confecções Jonupra, L.da, excluída do 
âmbito do referido regime.

H -Tendo -se verificado a inexistência de bens penhoráveis da executada Confecções Jonupra, L.da, 
foi, por despacho de 8 de Abril de 2008, revertida a execução contra, entre outros, o aqui Oponente, na 
qualidade de responsável subsidiário pelas dívidas exequendas.

I -O Oponente foi citado em 16 de Abril de 2008.
J -A presente oposição foi deduzida no dia 15 de Maio de 2008.
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3 — Cumpre, então, reformular o acórdão anteriormente proferido em conformidade com a de-
cisão do Tribunal Constitucional, voltando a analisar a questão da prescrição das dívidas exequendas 
à luz da constitucionalidade orgânica da norma contida no artigo 5.º, n.º 5 do Decreto Lei n.º 124/96, 
de 10 de Agosto, e, consequentemente, à luz de todos os actos interruptivos e suspensivos do prazo 
prescricional entretanto ocorridos.

Em primeiro lugar, cumpre determinar o prazo prescricional aplicável a cada dívida, tendo em 
conta que elas provém de actos de liquidação de IVA e Juros Compensatórios dos anos de 1993 e 1994 e 
de IRS do ano de 1994, isto é, que os factos tributários que as originaram ocorreram em plena vigência 
do Código de Processo Tributário (CPT).

Esse diploma previa, no seu artigo 34.º, um prazo prescricional de dez anos, cujo termo inicial se 
desencadeava no início do ano seguinte àquele em que os factos tributários tivessem ocorrido, e que 
se interrompia, designadamente, com a instauração da execução fiscal. Tal efeito interruptivo cessava, 
porém, se o processo ficasse parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, caso 
em que se passava a somar ao tempo que a partir daí transcorresse todo aquele que tivesse decorrido 
até à data da respectiva autuação do (n.º 3 do artº. 34.º).

Porém, com a entrada em vigor da lei geral tributária (LGT), em 1 de Janeiro de 1999, esse pre-
ceito do CPT foi expressamente revogado e a matéria da prescrição passou a estar regulada na LGT, 
sofrendo um encurtamento para oito anos (artigo 48.º). E no artigo 5.º do diploma que aprovou a LGT 
estabeleceu -se que, com excepção dos impostos abolidos, se aplicava ao novo prazo de prescrição o 
disposto no artigo 297.º do Código Civil, o qual determina, relativamente à aplicação no tempo de leis 
novas que vêm estabelecer prazos mais curtos do que os fixados nas leis anteriores, que o novo prazo 
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.

O que significa que embora o regime da prescrição positivado pela LGT seja o aplicável a partir 
da vigência deste diploma legal, já o prazo aí previsto pode não o ser, pois que havendo concorrência 
temporal de dois prazos com a virtualidade de se aplicarem, há que aplicar aquele que em primeiro 
lugar se completar (embora a aplicação de diferentes regimes no tocante aos prazos prescricionais não 
determine a aplicação de um ou outro regime em bloco, porquanto o artigo 297.º só manda aplicar o 
prazo prescricional mais curto, e não as disposições legais que regem os termos em que esse prazo se 
conta e ou tudo o mais que releva para o seu curso).

Deste modo, há que verificar se, no caso concreto, faltava em 1 de Janeiro de 1999 menos tempo 
para se completar o prazo de prescrição de 10 anos previsto no CPT do que o de 8 anos previsto na 
LGT (única situação em que se deixará de aplicar este encurtado prazo).

Quanto ao IVA e Juros Compensatórios do ano de 1993, em cobrança na execução n.º 94/1031953, 
o prazo iniciou -se em 1/01/94 e decorreu sem detenção até à data da instauração da execução, em 17/11/94 
(acto interruptivo — artigo 34.º, n.º 3 do CPT). Mas comprovando -se pela consulta do processo (que 
se encontra apenso a estes autos) que ele ficou sem tramitação durante mais de um ano no Serviço de 
Finanças, isto é, ficou parado a partir do dia 16/12/94 por facto não imputável à executada (a qual só 
em 10/01/97 requereu a adesão ao regime consagrado no Decreto -Lei n.º 124/96), o prazo recomeçou 
a correr em 17/12/95, somando -se ao tempo que havia decorrido até à data da autuação da execução.

Prazo que veio, porém, a suspender -se em 27/06/97, por força da admissão da executada ao 
regime de regularização de dívidas consagrado no Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto, pois que 
de harmonia com a previsão normativa do seu artigo 5.º, n.º 5, «O prazo de prescrição das dívidas 
suspende -se durante o período de pagamento em prestações»

E como tem sido repetidamente afirmado pela jurisprudência da Secção de Contencioso Tributário 
deste Supremo Tribunal (1), que sufragamos pela bondade da argumentação em que apoia e que aqui se 
deixa reiterada, essa suspensão só cessa com a prolação do despacho que exclui o contribuinte desse 
regime, o que, no caso, só sucedeu em 18/06/2001.

Na verdade, como se refere em tais arestos, nomeadamente no recurso n.º 446/08, é esta interpre-
tação a que melhor se adequa com o espírito do Decreto -Lei n.º 124/96, que teve em mente «a aplicação 
de medidas excepcionais de recuperação de créditos por dívidas de natureza fiscal ou à segurança 
social das quais eram devedores empresas muitas delas em situação económica difícil, completamente 
incompatível com o rigor da exclusão automática do plano por incumprimento pontual de qualquer 
prestação. [...] O espírito do diploma, que consubstanciava medidas excepcionais de recuperação de 
créditos, é incompatível com o rigor da exclusão automática do plano por incumprimento pontual de 
qualquer prestação.».

Razão por que essa suspensão se mantinha ainda em 1 de Janeiro de 1999, altura em que estavam 
decorridos 2 anos, 4 meses e 27 dias, faltando, assim, menos tempo para se completar o prazo previsto 
no CPT do que o prazo previsto na LGT. O que torna inevitável a aplicabilidade do prazo de 10 anos 
previsto no artigo 34.º do CPT.

Quanto ao IVA e Juros Compensatórios do ano de 1994, em cobrança nas execuções 
n.os 95/100630.4, 95/102579.1 e 95/103137.6, o prazo iniciou -se em 1/01/95 e decorreu sem detenção 
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até à data das correlativas instaurações, em 27/03/95, 18/08/95 e 20/12/95. E tendo esses processos ficado 
parados no Serviço de Finanças durante mais de um ano por facto não imputável à executada — isto é, 
ficado sem qualquer tramitação processual a partir de 7/04/95, 8/09/95 e 10/01/96, respectivamente — há 
que concluir que o prazo se reiniciou em 8/04/96, 9/09/96 e 11/01/97, somando -se ao tempo que havia 
decorrido até à data da instauração das execuções. Todavia, face à suspensão da prescrição determinada 
pela adesão ao Decreto -Lei n.º 124/96, que se manteve entre 27/06/97 e 18/06/2001, conclui -se que em 
1 de Janeiro de 1999 faltavam mais de 8 anos para se completar o prazo prescricional previsto no CPT, 
pelo que é aplicável a estas dívidas o prazo de 8 anos previsto no artigo 48.º da LGT.

Quanto ao IRS do ano de 1994, em cobrança na execução n.º 99/101504.4, instaurada em 13/01/99, 
o prazo iniciou -se em 1/01/95 e decorreu sem detenção até 27/06/97, altura em que se suspendeu por 
força do disposto no n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 124/96, não tendo ocorrido quaisquer actos 
interruptivos até 1 de Janeiro de 1999. Daí que, nessa altura, faltassem menos de 8 anos para se esgotar 
o respectivo prazo prescricional, sendo, assim, aplicável o prazo de 10 anos consagrado no artigo 34.º 
do CPT.

Pelo que importa analisar, de seguida, a questão do decurso desses prazos relativamente a cada 
um dos mencionados tributos.

IVA e Juros de 1993, a que é aplicável o prazo de 10 anos previsto no artigo 34.º do CPT.
Tendo em consideração os efeitos do acto interruptivo ocorrido em 20/12/95 (instauração da 

execução), a cessação desse efeito por força da paragem do processo durante mais de um ano por facto 
não imputável à executada, o inevitável recomeço da contagem do prazo em 17/12/95 com a adição do 
tempo decorrido antes da instauração da execução e, ainda, a suspensão da prescrição motivada pela 
adesão ao regime do Decreto -Lei n.º 124/06, conclui -se que na data em que esta suspensão terminou, 
em 18/06/2001, já havia decorrido o prazo de 2 anos, 4 meses e 27 dias.

Pelo que, mesmo considerando o período de suspensão, o prazo de 10 anos atingiu o seu termo final 
em 21/01/2009, tendo em conta que o único facto interruptivo que posteriormente sobreveio, traduzido 
na citação do ora Recorrente em 16/04/2008, ocorreu após o início da vigência da Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29.12, que entrou em vigor em 1/01/2007 e que alterou a redacção do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, o 
qual passou a determinar que a interrupção opera uma única vez (norma que, de acordo com as regras 
gerais de aplicação da lei no tempo previstas no artigo 12.º do Código Civil, dispõe para o futuro, 
regendo os efeitos de todos os factos ocorridos na sua vigência).

Tal significa que esta obrigação tributária já se encontra prescrita.
IRS de 1994, a que é aplicável o prazo de 10 anos previsto no CPT.
Como vimos, o prazo prescricional iniciou -se em 1/01/95 e decorreu sem detenção até 27/06/97, 

momento em que se suspendeu por força do disposto no artigo 5.º n.º 5 do Decreto -Lei n.º 124/96, 
dada a inexistência de quaisquer actos interruptivos até essa data. Note -se que quando a execução foi 
instaurada, em 13/01/99, esse acto não constituía facto interruptivo, pois que na altura vigorava já a 
LGT e esta deixou de lhe atribuir efeitos interruptivos (artigo 49.º, n.º 1).

E, por outro lado, também não teve eficácia interruptiva o acto de citação da sociedade devedora, 
levada a cabo em 17/02/99, porquanto nessa altura ainda não entrara em vigor a Lei n.º 100/99, de 26 
de Julho, a qual veio, pela primeira vez, dotar o acto de citação com esse tipo de relevância.

Evidencia -se, assim, que até ao momento da suspensão haviam decorrido 2 anos, 5 meses e 26 
dias, e que após a cessação desse efeito faltavam ainda 7 anos, 6 meses e 4 dias para se completar o 
prazo prescricional. O que significa que este se completou em 22/11/2008, dada a impossibilidade de 
dar relevância ao segundo acto interruptivo (citação do ora Recorrente) face ao preceituado no n.º 3 do 
artigo 49.º da LGT na redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29.12.

Pelo que também esta dívida se encontra prescrita.
IVA e Juros de 1994, a que é aplicável o prazo de 8 anos previsto na LGT.
Este prazo iniciou -se com a entrada em vigor da LGT, em 1 de Janeiro de 1999, mas porque nessa 

altura o curso da prescrição se encontrava suspenso por força do no n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 124/96, a sua contagem só pôde efectivamente principiar na altura em que cessou essa suspensão, 
em 18/06/2001. Deste modo, e porque em relação aos factos com efeito suspensivo da prescrição há 
que aplicar a regra do n.º 2 do artigo 48.º da LGT — do qual decorre que as causas de suspensão em 
relação ao devedor principal produzem efeitos em relação ao responsável subsidiário, independente-
mente do momento em que ocorrer a citação deste — evidencia -se que a prescrição deveria suceder 
em 18/06/2009.

Todavia, em 16/04/2008 realizou -se a citação do ora Recorrente para a execução, enquanto res-
ponsável subsidiário pelo pagamento desta dívida, e o efeito interruptivo dessa citação, previsto no 
artigo 49.º, n.º 1 da LGT, impediu que ocorresse a prescrição, tendo em conta que se trata do primeiro 
acto interruptivo ocorrido após o termo inicial deste prazo de prescrição. Na verdade, tanto a citação do 
devedor originário como a citação do devedor subsidiário têm eficácia interruptiva, pois que estando em 
causa uma só instância executiva, em que pela reversão se opera uma alteração subjectiva da instância, 
nada permite retirar eficácia interruptiva à citação do devedor subsidiário (2).
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Por outro lado, a previsão normativa do n.º 3 do artigo 48.º da LGT não pode relevar, pois que só 
os actos interruptivos referentes ao devedor principal ocorridos após a entrada em vigor da LGT estão 
sujeitos à condição nele prevista, e, no presente caso, a instauração da execução (acto interruptivo 
relativamente a esse devedor) ocorreu muito antes da entrada em vigor da LGT.

Neste enquadramento, considerando que a citação do ora Recorrente tem relevância própria como 
facto interruptivo da prescrição, tendo inutilizado para a prescrição o prazo decorrido até à sua verifi-
cação, conclui -se que o prazo de prescrição desta dívida ainda não atingiu o seu termo.

4 — Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder parcial provimento ao recurso e, consequentemente:

− revogar a decisão recorrida na parte em que julgou improcedente a oposição no que toca ao 
pedido de extinção da execução fiscal quanto à dívida de IVA e Juros Compensatórios do ano de 1993 e 
dívida de IRS do ano de 1994, julgando procedente a oposição nessa parte por prescrição dessas dívidas;

− manter a decisão de improcedência da oposição no que toca à dívida de IVA e Juros Compen-
satórios do ano de 1994.

Custas neste Supremo Tribunal apenas pelo Recorrente (dado que a Fazenda Pública não contra-
-alegou), na proporção do decaimento e com procuradoria que se fixa em 1/6; e custas na 1.ª Instância 
por ambas as partem, na proporção do decaimento.

Lisboa, 19 de Janeiro de 2011. — Dulce Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Isabel Marques 
da Silva.

(1) Entre outros, os acórdãos proferidos em 28/03/2007, no Proc. n.º 587/05, em 16/01/2008, no Proc. n.º 416/07, em 
9/04/2008, no Proc. n.º 646/07,em 25/06/2008 no Proc. n.º 446/08, em 3/12/2008, no Proc. n.º 475/08, e em 2/04/2009, no 
Proc. n.º 425/08).

(2) Neste sentido, vejam -se, entre outros os Acórdãos proferidos pelo STA em 24/03/99, no Proc. n.º 21791, e em 
28/05/2008, no Proc. n.º 154/08. 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Prescrição da obrigação tributária. Impugnação judicial. Inutilidade superveniente 
da lide. Execução fiscal. Prestação de garantia. Suspensão.

Sumário:

 I — A prescrição é de conhecimento oficioso mesmo em sede de impugnação judicial 
tendo em vista a eventual inutilidade superveniente da lide, no pressuposto que os 
autos forneçam os dados necessários para o efeito e ainda não tenha transitado 
em julgado decisão final sobre o objecto da causa.

 II — O decurso do prazo de prescrição da obrigação tributária suspende -se com pres-
tação de garantia na impugnação judicial e consequente suspensão do processo 
de execução fiscal (artigos 49.º, n.º 3 da LGT e 169.º n.º do CPPT)

Processo n.º: 726/10 -30.
Recorrente: Vineves — Comércio e Indústria de Derivados, 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 -“Vineves -Comércio e Industria de Derivados, L.da”, melhor identificada nos autos, vem recor-
rer do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul que negou provimento ao recurso jurisdicional 
interposto de sentença do TAF de Leiria que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida da 
liquidação adicional de IRC relativa ao ano de 1994, derrama e juros compensatórios, tendo formulado 
as seguintes conclusões:

1 — Tendo a impugnante sido alvo de uma inspecção tributária da qual resultou uma liquidação 
adicional de IRC de 1994, o prazo de 10 anos de prescrição da obrigação tributária iniciou -se em 01 
de JANEIRO de 1995.
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2 — Ao ser instaurada, em 08.05.1997, execução fiscal interrompeu -se, nessa data, a prescrição;
3 — A paragem do processo de Impugnação, verificada entre 11.03.1998 e 16.02.2007, originou 

o reinício da contagem do prazo prescricional, somando -se o tempo decorrido após 1 ano da_paragem 
do processo ao tempo já decorrido entre 01/01/1995 e 08.05.1997,

4 — Tendo a prescrição operado em 22 de Novembro de 2006;
5 — A prescrição, aplicável no caso sub -judice, opera pelo decurso do prazo 10 anos, como decorre 

do disposto nos artigos 34.º do C.P.T, 49.º, n.º 1 e 2 da LGT e 297.º do Código Civil.
6 — Sendo a prescrição de conhecimento oficioso (Artigos 259.º do C.P.T e 175.º do C.P.P.T.), o 

Tribunal deveria de ter conhecido e decidido desta excepção.
7 — Não o tendo feito, verifica -se ERRO DE JULGAMENTO, que determina a nulidade do 

douto acórdão recorrido, pelo teor qual se violou o disposto nos supra citados preceitos legais e, ainda, 
no artigo 99.º n.º 1 da LGT, que sempre possibilita ao julgador a realização das DILIGÊNCIAS que se 
lhe afigurem úteis para decidir dos factos de que oficiosamente pode conhecer.

2 — A Fazenda Pública não contra -alegou.
3 — O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: apreciação do juízo de inutilidade superveniente da lide por prescrição da 

dívida exequenda
Fundamentação:
Pese embora o recurso seja de impugnação de decisão tomada pelo Tribunal Central Adminis-

trativo Sul em segundo grau de jurisdição, o mesmo é admissível por força do disposto no art 120ºdo 
Decreto -Lei n. 229/96, de 29 de Novembro.

Com efeito, relativamente aos processos iniciados anteriormente ao início de vigência do Decreto-
-Lei n.º 229/96, manteve -se a possibilidade de recurso para a secção de contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo de decisões do Tribunal Central Administrativo proferidas em segundo 
grau de jurisdição — vide neste sentido Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo 
Tributário, 4.º edição, pag.1077 e Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 08.10.2003, 
processo 0458/03, in www.dgsi.pt: «Das decisões do TCA proferidas em segundo grau de jurisdição 
em processos pendentes aquando da entrada em vigor do decreto -lei n 229/96 de 29/11, que deu nova 
redacção ao art. l2O do ETAF, continua a ser admissível o terceiro grau de jurisdição».

E esse é o caso dos autos já que o processo de impugnação deu entrada em 31.07.1997.
Nas conclusões das sua alegações de recurso a recorrente sustenta que ocorreu a prescrição da obri-

gação tributária já que a paragem do processo de impugnação verificada entre 11.03.1998 e 16.02.2007 
originou o reinício da contagem do prazo prescricional, somando -se o tempo decorrido após um ano 
de paragem do processo ao tempo já decorrido entre 01.01.1995 e 08.05.1997.

Em nosso parecer o recurso merece provimento.
Na verdade a possibilidade de conhecimento da prescrição da dívida tributária, em processo de 

impugnação judicial, não como fundamento desta, já que não se refere à legalidade da liquidação, 
mas em termos da inutilidade superveniente da lide, constitui jurisprudência uniforme deste Supremo 
Tribunal Administrativo

No caso verifica -se efectivamente a prescrição da obrigação tributária.
Considerando a regra do artº 297.º do Código Civil será de aplicar ao caso subjudice o regime do 

art 34.º do Código de Processo Tributário.
Nos termos do n.º 3 daquele normativo a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a 

instauração da execução interrompem a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver 
parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando -se, neste caso, o 
tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

No caso, e como resulta dos autos o processo de impugnação esteve parado entre 11.03.1998 e 
16.02.2007.

A paragem do processo de impugnação por mais de um ano não é imputável ao contribuinte mas 
sim à própria Administração Fiscal.

Assim em 12.03.1999 cessou o efeito interruptivo decorrente da autuação da impugnação, somando-
-se o tempo que decorreu após este período ao que decorreu até à data da autuação (da impugnação).

Mas o prazo já estaria interrompido por força da instauração da execução em 08.05.1997, sendo que 
a instauração da execução também constituía, à luz do art 34.º, n.º 3 do CPT, circunstância interruptiva.

Temos assim que decorreram 2 anos 4 meses e 7 dias desde o início da contagem do prazo de 
prescrição (1.01.1995) até à data da instauração da execução, voltando o prazo a contar -se a partir da 
cessação do efeito interruptivo decorrente da instauração da impugnação, ou seja, como atrás se referiu, 
12.03.1999.

Considerando que faltavam 7 anos 7 meses e 24 dias em 12.03.1999, haverá que concluir que a 
prescrição ocorreu em 5 de Novembro de 2006.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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4 — Os autos revelam a seguinte matéria de facto processualmente relevante para a decisão do 
recurso:

— A dívida impugnada, respeitante à liquidação de IRC do ano de 1994, não se encontra paga;
— Para pagamento coercivo dessa dívida, foi instaurado a 08/05/97 na Repartição de Finanças 

de Santarém o processo de execução fiscal n.º 2127 -97/101281.9;
— Para garantia da dívida impugnada, em 09/09/1997, foi penhorado um bem imóvel, tendo o 

respectivo registo sido promovido na Conservatória de Ourém, pela apresentação 11/970922;
— O processo de execução fiscal não esteve parado por mais de um ano por facto não imputável 

ao sujeito passivo;
— A impugnação judicial foi deduzida a 31/7/1997, tendo estado parada, por facto não imputável 

ao sujeito passivo, de 11/03/98 a 16/02/07.
5.1 — Como ponto prévio, importa afirmar a admissibilidade do presente recurso jurisdicional não 

obstante ter sido interposto de acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul proferido em 2.º grau 
de jurisdição.

De facto, como defende o Ex.mo Procurador -Geral Adjunto no seu douto parecer, por tratar -se 
de processo iniciado antes da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 229/96 de 29/11 (que ocorreu a 
15/09/97 - artigo 114.º do ETAF e Portaria n.º 398/97, de 18 de Junho), a admissibilidade de recurso 
jurisdicional das decisões do TCA proferida em 2.º grau de jurisdição encontra guarida no artigo 120.º 
do primeiro dos supracitados diplomas.

Conheçamos, pois, do recurso interposto.
5.2 — A recorrente nas conclusões da sua alegação de recurso vem apenas suscitar a questão da 

prescrição da obrigação tributária relativa ao IRC de 1994 impugnado nos presentes autos, matéria esta 
que não foi enfrentada no acórdão recorrido, o qual se limitou a conhecer dos fundamentos impugna-
tórios que tinham sido alegados.

Todavia, o certo é que a questão da prescrição é de conhecimento oficioso mesmo em sede de 
impugnação judicial tendo em vista a eventual inutilidade superveniente da lide, no pressuposto que 
os autos forneçam os dados necessários para o efeito e ainda não tenha transitado em julgado decisão 
final sobre o objecto da causa, o que acontece no caso “sub judicio” -cf. artigo 175.º do CPPT; Jorge 
Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls. 205, anotação 4 ao mesmo artigo e 
acórdão de 11/03/09, no recurso n.º 659/08.

Sendo assim, vejamos se acaso se encontra prescrita a obrigação tributária relativa a IRC de 1994, 
em causa nos autos.

5.3 — À data a que se reporta o impugnado IRC de 1994 o prazo prescricional da correspon-
dente obrigação tributária era de 10 anos, nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do CPT, prazo esse que 
se contava desde o início do ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto tributário (n.º 2 do 
mesmo artigo).

Sucede que, com a entrada em vigor da LGT (1/1/99 - artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 
de Dezembro), esse prazo foi reduzido para 8 anos, contado, nos impostos periódicos, como é o caso, 
a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário — artigo 48.º n.º 1.

Como assim, em face da sucessão de diferentes prazos prescricionais, importará começar por 
apurar qual o prazo aplicável na situação em apreço.

Para tanto, cumpre convocar a regra estabelecida no artigo 297.º, n.º 1 do CC, de acordo com a 
qual deverá aplicar -se o prazo mais curto, que se conta a partir da entrada em vigor da lei nova, a não 
ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.

A contagem do prazo de 10 anos previsto no n.º 1 do artigo 34.º do CPT teve o seu início em 
1/1/95, sendo que foi interrompido a 8/5/97 com a instauração de execução fiscal na Repartição de 
Finanças de Santarém (artigo 34.º, n.º 3 do CPT).

Esse facto interruptivo teve como efeito a eliminação de todo o tempo anteriormente decorrido 
e obstar o decurso do prazo de prescrição até ao termo do processo de execução (artigos 323.º, n.º 1 e 
327.º, n.º 1 do CC), posto que não se verificou a paragem desse processo por mais de um ano por facto 
não imputável ao contribuinte (n.º 3 do artigo 34.º do CPT).

Não tendo relevantemente decorrido qualquer tempo do prazo de prescrição de 10 anos previsto no 
n.º 1 do artigo 34.º do CPT, à data da entrada em vigor da LGT, impõe -se concluir que será de atender 
ao novo prazo de 8 anos previsto na lei nova (artigo 48, n.º 1 da LGT), contado a partir da respectiva 
entrada em vigor (1/1/99).

Sendo certo que o factor interruptivo decorrente da instauração da execução só releva até à entrada 
em vigor da LGT, uma vez que o regime aí consagrado não lhe confere qualquer efeito interruptivo, 
mas tão só à citação (artigo 49, n.º 1 da LGT), impõe -se conferir relevância à impugnação, pese embora 
instaurada na vigência do CPT.

Ora, o efeito interruptivo resultante da instauração dessa impugnação, ocorrida a 31/7/1997, de-
generou em suspensivo, por força da respectiva paragem por período superior a um ano por facto não 
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imputável ao sujeito passivo, de 11/03/98 a 16/02/07, somando -se o tempo que decorrer após esse perí-
odo ao que tiver decorrido até à data da autuação -cf.matéria de facto e n.os 1 e 2 do artigo 49.º da LGT.

Como assim, o prazo prescricional de 8 anos, sendo certo que, como já o dissemos, só releva o 
decorrido na vigência da LGT, conta -se a partir de 11/03/99 (um ano após a paragem da impugnação).

Acontece que com a entrada em vigor do n.º 3 do artigo 49.º da LGT (1/1/99), a prestação da 
garantia na impugnação judicial deduzida com a consequente suspensão do processo de execução 
fiscal (cf. n.º 1 do artigo 169.º do CPPT), o decurso desse prazo de prescrição não chegou a iniciar -se, 
encontrando -se suspenso até que seja proferida decisão final no presente processo de impugnação.

Importa, portanto, concluir que, encontrando -se o decurso do prazo de prescrição suspenso desde 
11/03/99, a obrigação tributária de IRC do ano de 1994 não se encontra prescrita, ao invés do que 
defende a recorrente.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando -se, em consequência, o 
acórdão recorrido.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 19 de Janeiro de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Dulce Neto — António Calhau. 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Contra -ordenação. Coima. Reversão da execução fiscal. Responsabilidade do gerente 
revertido. Inconstitucionalidade. Princípios da intransmissibilidade das penas e da 
presunção da inocência.

Sumário:

 I — É materialmente inconstitucional, por violação dos princípios da intransmissibi-
lidade das penas e da presunção de inocência, consagrados nos artºs 30.º, n.º 3 
e 32.º, n.º 2 da CRP, o disposto no artigo 8.º do Regime Geral das Infracções 
Tributárias relativo à responsabilidade subsidiária dos administradores, gerentes 
e outras pessoas, em relação ao pagamento de coimas aplicadas à sociedade.

 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 
reversão da execução para cobrança de dívidas não tributárias com esse funda-
mento.

 III — A responsabilidade subsidiária por dívidas de coimas, prevista no artigo 8.º, n.º 1, 
alínea a) do RGIT, depende da prova da culpa do responsável na génese da insu-
ficiência do património social para pagamento da dívida, pelo que está afastada 
a possibilidade de tal responsabilização quando no despacho de reversão não se 
invoca a existência dessa culpa.

 IV — Neste tipo de processos instaurados na sequência de reversão de coimas, que são 
formalmente de oposição a execução fiscal, está em causa uma responsabilidade 
prevista no RGIT, a entender -se que é a oposição à execução o único meio que o 
revertido pode utilizar para a defesa dos seus interesses, têm de ser asseguradas 
neste meio processual condições de defesa idênticas às que são proporcionadas 
ao arguido no processo contra -ordenacional, designadamente a possibilidade 
de conhecer oficiosamente de todas as questões relevantes, em que se inclui a de 
“alterar a decisão do tribunal recorrido sem qualquer vinculação aos termos e 
ao sentido da decisão recorrida”, que é própria dos recursos jurisdicionais em 
processos de contra -ordenações.

Processo n.º: 775/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Aristides Humberto Bixirão Neto.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
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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 Aveiro que julgou procedente a oposição que Aristides Humberto Bixirão Neto, melhor identificado 
nos autos, deduziu contra a execução fiscal que contra si reverteu, na qualidade de responsável subsi-
diário da firma A. Neto e Companhia, L.da, relativa a créditos decorrentes de coimas fiscais, dela vem 
interpor recurso, formulando as seguintes conclusões:

1 — 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, 32º, n.os 2 
e 10 da CRP.

2 — O Tribunal Constitucional, através do Ac. n.º 129/2009, de 12 de Março de 2009, já se 
pronunciou sobre a questão controvertida, no sentido 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.

3 — De acordo com o referido Acórdão do Tribunal Constitucional “o que o artigo 8.º, n.º 1, 
alíneas a) e 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 insu-
ficiência 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 seu cargo.”

4 — Na esteira da mesma jurisprudência, o que está em causa não é a mera transmissão de uma 
responsabilidade 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 adminis-
trador 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.

5 — 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 
responsabilidade 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.

6 — Na previsão da norma do artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT, não está previsto qualquer 
mecanismo de transmissibilidade da responsabilidade contra -ordenacional, pelo que também não ocorre 
qualquer violação do disposto no artigo 30.º, n.º 3, da Constituição.

7 — O artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT, ao não consagrar uma modalidade de transmissão 
para gerentes ou 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.

8 — O artigo 8.º, 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 32.º, 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.”

9 — A norma julgada inconstitucional pelo Tribunal a quo, na parte que se refere à responsabi-
lidade 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.

10 — 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, n.os 2 e 
10 da CRP, tal como já foi sabiamente postulado no Acórdão n.º 12912009, de 12 de Março de 2009, 
do Tribunal Constitucional.

Nos termos vindos de expor e nos que Vªs. 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.

Não houve contra -alegações.
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O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de a decisão impugnada dever ser 
revogada e substituída por outra de acordo com o juízo de constitucionalidade proferido pelo Tribunal 
Constitucional relativamente à norma do artigo 8.º, n.º 1, als a) e b) do RGIT.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
1 — A presente execução fiscal corre por dívidas relativas a coimas fiscais e encargos, em que 

foi condenada a sociedade A. Neto e Companhia, L.da, em virtude da falta de entrega do montante de 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, relativos aos períodos de último trimestre de 1998 e segundo 
trimestre de 2000.

2 — O prazo de pagamento voluntário das coimas terminou, respectivamente, em 27.11.2001 e 
11.6.2002.

3 — No dia 10.7.2003, foi Aristides Humberto Bixirão Neto citado para os termos da execução.
3 — A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber se os gerentes de uma 

sociedade comercial podem ser responsabilizados subsidiariamente por dívidas de coimas aplicadas por 
contra -ordenações tributárias, para além de custas e selos dos processos de contra -ordenações.

Tem sido praticamente pacífica a jurisprudência desta Secção do STA no sentido de ser mate-
rialmente inconstitucional o artigo 8.º do RGIT, na parte em que prevê a responsabilidade subsidiária 
dos gerentes por coimas aplicadas a sociedade comerciais, por ofensa do disposto nos artºs 30.º, n.º 3 
(princípio da intransmissibilidade das penas) e 32.º, n.º 2 (presunção de inocência do arguido) da CRP.

A este propósito, escreveu -se no recente Acórdão desta secção do STA de 14/4/10, in rec. n.º 64/10, 
que o agora Relator subscreveu, que “No artigo 8.º do RGIT definiu -se a responsabilidade subsidiária 
dos gerentes por coimas, nos seguintes termos, no que aqui interessa:

Artigo 8.º
Responsabilidade civil pelas multas e coimas

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.

Como se vê, neste regime, no que concerne às coimas, 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 pela Fazenda Pública, 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 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 de contra -ordenações, por força do disposto nos 
arts 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 que 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.
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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 optimizar 
a prossecução desse fim, deveria incentivar o mais possível as violações da lei, para promover a ob-
tenção 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 possibilidade 
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. 829/08).

…Mas, também por outras vias é de afastar a responsabilidade subsidiária das oponentes.
Neste tipo de processos, que são formalmente de oposição a execução fiscal, está em causa uma 

responsabilidade prevista no RGIT, pelo que, a entender -se que é a oposição à execução o único meio 
que o revertido pode utilizar para a defesa dos seus interesses (Não podendo, designadamente, por 
falta de legitimidade, à face do disposto no artigo 59.º, n.º 2, do Regime Geral das Contra -ordenações, 
impugnar no processo contra -ordenacional a decisão administrativa de aplicação de coima, como se 
entendeu no acórdão deste Supremo Tribunal de 6 -3 -2008, processo n.º 1056/07.) têm de ser asseguradas 
neste meio processual condições de defesa idênticas às que são proporcionadas ao arguido no processo 
contra -ordenacional, designadamente a possibilidade de conhecer oficiosamente de todas as questões 
relevantes, em que se inclui a de «alterar a decisão do tribunal recorrido sem qualquer vinculação aos 
termos e ao sentido da decisão recorrida», que é própria dos recursos jurisdicionais em processos de 
contra -ordenações.

Como já decidiu este Supremo Tribunal Administrativo (Acórdão deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo de 1 -7 -2009, processo n.º 31/08), se se entendesse, como defende a Fazenda Pública, com a 
concordância do Ministério Público, que a responsabilidade 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, a sua cobrança através de reversão da execução 
fiscal efectuada em processo de execução fiscal seria de afastar, por a cobrança de dívidas de respon-
sabilidade 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 artigo 148.º do CPPT e em legislação especial, sendo apenas em relação a essas que pode 
ser decidida reversão, como se conclui do artigo 153.º do mesmo Código.

As dívidas de coimas, podem ser cobradas em processo de execução fiscal, pois estão previstas 
no artigo 148.º, n.º 1, alínea b), do CPPT, não havendo obstáculo processual a que pudesse haver re-
versão. Mas, as de responsabilidade civil extracontratual não podem ser cobradas através de processo 
de execução fiscal e, consequentemente, não pode haver reversão.

…Para além disso, é manifestamente insuficiente a fundamentação dos despachos de reversão em 
que não se faz qualquer referência a culpa nem a qualquer facto imputável às oponentes.

Na verdade, a responsabilidade subsidiária por coimas originadas por factos ocorridos no período 
de exercício do cargo de gerente, como é o caso dos autos, apenas existe «quando tiver sido por culpa 
sua que o património da sociedade ou pessoa colectiva se tornou insuficiente para o seu pagamento» [a 
situação prevista na alínea b) reporta -se a coimas devidas por factos anteriores ao exercício do cargo].

Ora, no caso dos autos, não é referido nem demonstrado nos despachos de reversão que tenha 
sido por culpa do Oponente que o património da sociedade se tornou insuficiente para pagamento das 
coimas, pelo que não se sabe sequer por que é que se entendeu decidir a reversão.
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Não havendo uma presunção legal de culpa, cabe à Fazenda Pública o ónus da prova dos pressu-
postos da responsabilidade subsidiária que invoca (artigo 342.º, n.º 1, do CC), pelo que a dúvida sobre 
tal ponto sempre teria de ser valorada contra aquela.

Por isso, também por não estarem demonstrados os pressupostos da responsabilidade subsidiária, 
é de afastar a responsabilização das oponentes pelas coimas em causa”.

Nesse sentido, pode ver -se, ainda e entre outros, o recente Acórdão desta Secção do STA de 
8/9/10, in rec. n.º 186/10.

4 — Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso jurisdicional e em confirmar a 
sentença recorrida, com esta fundamentação.

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

Lisboa, 19 de Janeiro de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Embargos de Terceiro. Erro na forma de processo.

Sumário:

 I — Dada a obrigatoriedade legal de citação do cônjuge do executado para requerer 
a separação de bens nos casos de penhora de bens imóveis e de bens móveis 
sujeitos a registo (cfr. a parte final do n.º 1 do artigo 239.º do CPPT), o cônjuge 
do executado não poderá, nestes casos, embargar de terceiro, pois que das duas 
uma: ou foi citado e, nesse caso, deixa de ser considerado “terceiro” face à 
execução na medida em que tal citação lhe confere a qualidade de co -executado, 
com possibilidade de exercer, a partir da citação, todos os direitos processuais 
que são atribuídos a este, ou não o foi, devendo nesse caso, junto do órgão da 
execução fiscal, invocar a nulidade insuprível por omissão de citação, e, em caso 
de indeferimento da sua pretensão deduzir reclamação judicial nos termos do 
artigo 276.º e seguintes do CPPT.

 II — Não é possível convolar os embargos deduzidos em reclamação judicial da penhora 
do imóvel se a petição de embargos deu entrada para além do prazo previsto no 
n.º 1 do artigo 277.º do CPPT.

Processo n.º 842/10 -30.
Recorrente: Célia Maria Gonçalves Junqueira.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Célia Maria Gonçalves Junqueira, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de 10 de Junho de 2010, que, nos embargos 
de terceiro por si deduzidos, julgou verificado erro na forma de processo insusceptível de convolação 
por intempestividade, absolvendo a Fazenda Pública da instância, apresentando para tal as seguintes 
conclusões:

1.º A recorrente embargou de Terceiro nos autos de execução fiscal, contra a penhora e poste-
rior anúncio para venda, de um imóvel urbano comum do casal, sendo que apenas seu marido, era 
executado.

2.º A R alegou e consta do probatório, que não foi citada para a separação de bens, que o ofício 
de citação foi recebido por terceira pessoa,

3.º Daí ter embargado
4.º Alegou a factualidade do exercício de posse e propriedade do seu imóvel, bem comum, e como 

a penhora e anúncio de venda, ofendiam o seu direito
5.º Pediu que os mesmos fossem julgados procedentes ordenando -se o cancelamento da penhora, 

por esta ofender o exercício da sua posse
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6.º A senhora juiz refere que a falta de citação não constitui fundamento de embargo de terceiro, 
nem deve ser conhecida no âmbito de um tal meio processual

7.º Mais refere que se está, perante um erro na forma do processo
8.º Com efeito, ao contrário do que refere a senhora juiz, o pedido, não é que se conheça da nu-

lidade da falta de citação, o pedido é que os embargos sejam procedentes e a penhora seja levantada 
ou cancelada, por ofender a posse e propriedade da embargante

9.º Por outro lado também se discorda da senhora juiz quando refere que a falta de citação não 
é fundamento de embargos

10.º Tal não é alegado pela embargante, os pressupostos dos embargos são o que alude o artigo do 
artigo 237º do CPPT

11.º Acórdão de 5 de Dezembro de 2001 recurso 21438 do STA in Acórdãos doutrinais n.º 484, 
Abril 2002 – “I. A responsabilidade subsidiária dos gerentes e administradores das sociedades de 
responsabilidade limitada tem natureza extra -contratual II Assim, as respectivas dívidas são da ex-
clusiva responsabilidade do gerente –artigo 1602 alínea b) do CC – que não também do seu cônjuge 
– respondendo por elas, apenas os seus bens próprios e a sua meação nos bens comuns pelo que, na 
execução movida apenas contra o primeiro, só estes podem ser penhorados, desde que seja citado o 
mesmo cônjuge para requerer a separação de bens – artigo 1692º alínea b), 1ª parte e 1696 n.º 3 ambos 
do CC e 825º n.º 2 do CPC III – Consequentemente, procedem os embargos de terceiro, deduzidos pelo 
cônjuge do gerente contra quem reverteu a execução fiscal, à penhora efectuada em bens comuns do 
casal, não tendo a execução sido instaurada contra a embargante e não tendo esta sido citada para 
a mesma – artigo 321 CPT”

12.º Ora no caso “sub judice” é a circunstância do referido douto acórdão, a embargante não 
foi citada para a execução, nem contra si a mesma foi instaurada

13.º Parece que a senhora juíza, com todo o respeito, não percebeu o pedido – não se pretende o 
conhecimento da validade da citação – pretende -se sim, que os embargos sejam julgados procedentes 
e seja ordenada o levantamento ou cancelamento da penhora que ofende o direito da embargante.

14.º Foram violadas as normas dos art.ºs 237.º e 239.º do CPPT
Termos em que, nos melhores de direito e com o sempre muito douto suprimento de Vossas Exªs, 

deve ser concedido provimento, revogando -se a decisão recorrida, devendo ser substituída por outra 
que conheça dos embargos, os julgue procedentes e ordene o cancelamento da penhora.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: decisão de absolvição da Fazenda Pública da instância de embargos de 

terceiro deduzidos em processo de execução fiscal
FUNDAMENTAÇÃO
1. A recorrente foi citada na qualidade de cônjuge do executado, em virtude da penhora de imó-

vel no processo de execução fiscal, por carta registada expedida para a sua residência, com aviso de 
recepção assinado por terceiro (art. 239.º n.º 1 do CPPT; docs. fls. 58/59)

Esta citação é válida e eficaz porque não foi ilidida a presunção de que a carta foi oportunamente 
entregue ao destinatário (art. 39º n.º 3 CPPT)

Por via da citação foi -lhe conferida a qualidade de co -executado, podendo exercer todos os 
direitos processuais atribuídos ao executado originário, designadamente oposição à execução ou à 
penhora (art. 864.º -A CPC)

Esta qualidade obsta à dedução de embargos de terceiro mas permite -lhe reagir contra actos 
lesivos que afectem os seus direitos ou interesses legítimos (no caso de citação); ou arguir a nulidade 
insanável por falta de citação, com uso subsequente das faculdades processuais ao dispor do executado 
(cf. Jorge Lopes de Sousa “Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado” 
Volume II 2007 pp. 139/141 e pp. 1123/07).

A reclamação é o meio processual adequado de reacção contra o acto praticado pelo órgão 
da execução fiscal que ordena a venda de imóvel penhorado (art. 276.º CPPT; acórdão STA -SCT 
25.11.2009 processo n.º 1123/07)

2. A convolação para o meio processual adequado à tutela da pretensão da recorrente (levan-
tamento da penhora) exige a observância dos respectivos pressupostos legais (art. 97.º n.º 3 LGT; 
art. 98º nº4 CPPT).

No caso sob análise obsta à convolação para o meio processual adequado (reclamação) a intem-
pestividade da petição, resultante de:

citação da co -executada na data da assinatura do aviso de recepção, indeterminada mas ne-
cessariamente compreendida entre 13.09.2007 (data do ofício n.º 6010,fls. 58) e 8.10.2007 (data do 
requerimento subscrito pelo executado, afirmando a citação da co -executada, fls. 60)

apresentação da petição de embargos de terceiro em 2.09.2009,após o termo do prazo legal de 
10 dias (art. 277º CPPT)
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CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 173 a 176 dos autos), nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
5 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, se verifica nos embargos de terceiro deduzidos pelo cônjuge do 

executado erro na forma de processo insusceptível de convolação por intempestividade da petição de 
embargos apresentada para ser apreciada como reclamação.

6 – Na sentença objecto de recurso foram fixados os seguintes factos:
a) Em 30/10/2003, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1449200301500538 contra 

Alexandre Miguel Borges Ferreira, por dívida de IVA, no montante de € 2.523,41 (fls. 21 e 22);
b) No âmbito dessa execução foi penhorado em 15/09/2004 o prédio inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 1972 da freguesia de Pelariga e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Pombal sob o n.º 4908/20001006 (fls. 32 e 33 e 63 a 65);

c) A aquisição do imóvel referido na alínea anterior foi registada pela AP. 19/221200 a favor da 
aqui embargante e marido Alexandre Miguel Borges Ferreira, casados na comunhão de bens adqui-
ridos (fls. 35);

d) O Serviço de Finanças de Pombal remeteu o ofício n.º 6010, datado de 13/09/2007, para a 
residência da embargante, para a citar, na qualidade de cônjuge do executado e ao abrigo do disposto 
no artigo 239.º do CPPT (fls. 58);

e) A ofício/citação identificado na alínea anterior foi recebido por terceiro (fls. 59);
f) O imóvel penhorado constitui o domicílio da embargante e do executado (conforme alegada 

pela embargante e dos vários documentos juntos aos autos);
g) A petição inicial deu entrada no Serviço de Finanças de Pombal em 02/09/2009.
7 – Do erro na forma de processo
A sentença recorrida, a fls. 133 a 138 dos autos, julgou procedente a excepção de erro na forma 

de processo, absolvendo a Fazenda Pública da instância de embargos de terceiro deduzidos pelo côn-
juge do executado, que pretendia através dos embargos deduzidos obter o levantamento da penhora e 
a anulação dos actos subsequentes a esta por alegada ofensa da sua posse e propriedade sobre o bem 
penhorado e cuja venda estava anunciada.

Considerou a sentença recorrida que a embargante invocara a nulidade da citação por nunca a ter 
recebido, sucedendo contudo que a nulidade decorrente da falta de citação não constitui fundamento 
de embargos de terceiro, antes só pode ser invocada no próprio processo de execução fiscal e só em 
caso de não ser atendida pelo órgão de execução fiscal poderá ser apreciada perante este Tribunal, 
em sede de reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT, a isto acrescendo que sendo a embargante 
cônjuge do executado e tendo sido citada na execução para requerer a separação de bens, não tem a 
qualidade de terceiro (cfr. sentença recorrida, a fls. 135 e 136 dos autos).

Cita em apoio da posição sustentada o Acórdão deste Tribunal de 25 de Novembro de 2009, cujo 
sumário transcreve, e averigua em seguida da possibilidade de convolação dos embargos deduzidos 
em reclamação judicial, concluindo não ser possível operar a convolação pois que quando os presentes 
embargos foram deduzidos já se mostrava ultrapassado o prazo de 10 dias a que alude o artigo 277º, 
nº1 do CPPT (cfr. sentença recorrida, a fls. 137 e 138 dos autos).

Alega, contudo, a recorrente, que ao contrário do que refere a senhora juiz, o pedido, não é que 
se conheça da nulidade da falta de citação, o pedido é que os embargos sejam procedentes e a penhora 
seja levantada ou cancelada, por ofender a posse e propriedade da embargante (cfr. as conclusões 8.ª 
e 13.º das suas alegações de recurso, supra transcritas) e transcreve sumário de Acórdão deste Tribunal 
que alegadamente apoiaria a sua pretensão de que se a embargante não foi citada para a execução, 
nem contra si a mesma foi instaurada teria legitimidade para deduzir embargos de terceiro (cfr. as 
conclusões 11.ª e 12.ª das suas alegações de recurso).

Vejamos.
Não obstante o que ora alega a recorrente, a verdade é que enquanto embargante invocou expres-

samente na sua petição de embargos de terceiro a nulidade da citação que lhe foi dirigida pelo serviço 
de finanças (cfr. o n.º 8 desta petição, a fls. 4 dos autos), por alegadamente dela não ter tomado conhe-
cimento, procurando deste modo fundamentar quer a tempestividade dos embargos deduzidos (cfr. o 
n.º 31 da sua petição de embargos, a fls. 7 dos autos), quer a sua legitimidade processual, decorrente da 
qualidade de terceiro na execução por dela alegadamente não ter sido validamente citada (cfr. o n.º 33.º 
da sua petição inicial de embargos, a fls. 7 dos autos).

É que, apenas desconsiderando a citação que lhe foi feita para requerer a separação de bens (a 
que se referem as alíneas d) e e) do probatório fixado), poderia vir alegar quer a tempestividade dos 
embargos, quer a sua qualidade de terceiro.
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Sucede, contudo, que dada a obrigatoriedade legal de citação do cônjuge do executado para re-
querer a separação de bens nos casos de penhora de bens imóveis e de bens móveis sujeitos a registo 
(cfr. a parte final do n.º 1 do artigo 239.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário – CPPT), 
o cônjuge do executado não poderá, nestes casos, embargar de terceiro, pois que das duas uma: ou 
foi citado e, nesse caso, deixa de ser considerado “terceiro” face à execução na medida em que tal 
citação lhe confere a qualidade de co -executado, com possibilidade de exercer, a partir da citação, 
todos os direitos processuais que são atribuídos a este (cfr. o Acórdão deste Supremo Tribunal de 25 
de Novembro de 2009, rec. n.º 1123/09), ou não o foi, devendo nesse caso, junto do órgão da execução 
fiscal, invocar a nulidade insuprível por omissão de citação, e, em caso de indeferimento da sua pre-
tensão deduzir reclamação judicial nos termos do artigo 276.º e seguintes do CPPT (cfr. neste sentido, 
JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, 
II Volume, 5.ª Edição, Lisboa, Áreas Editora, 2007, p. 491, nota 4, in fine, ao art. 239.º e pp. 139 a 142, 
notas 19 a 21 ao art. 167.º do CPPT).

No caso dos autos, consta do probatório que o Serviço de Finanças de Pombal remeteu o ofício 
n.º 6010, datado de 13/09/2007, para a residência da embargante, para a citar, na qualidade de cônjuge 
do executado e ao abrigo do disposto no artigo 239.º do CPPT (fls. 58) e que o ofício/citação identifi-
cado na alínea anterior foi recebido por terceiro (fls. 59), alegando, contudo, a então embargante que 
dele não lhe foi dado conhecimento.

Não obstante, como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal 
no seu parecer junto aos autos e supra transcrito, a citação é válida e eficaz, pois que a recorrente 
foi citada na qualidade de cônjuge do executado, em virtude da penhora de imóvel no processo de 
execução fiscal, por carta registada expedida para a sua residência, com aviso de recepção assinado 
por terceiro (art. 239.º n.º 1 do CPPT; docs. fls. 58/59) e não foi ilidida a presunção de que a carta foi 
oportunamente entregue ao destinatário (art. 39º n.º 3 CPPT).

Assim sendo, por via da citação, foi -lhe conferida a qualidade de co -executada, podendo exercer 
todos os direitos processuais atribuídos ao executado originário, designadamente deduzir oposição à 
execução ou reclamar da penhora, o que obsta à dedução de embargos de terceiro mas lhe permite reagir 
contra actos lesivos dos seus direitos ou interesses legítimos.

Dúvida não há, pois, que bem andou a sentença recorrida ao julgar verificado erro na forma de 
processo.

E bem andou igualmente a sentença recorrida ao ponderar da possibilidade de convolação dos 
embargos deduzidos em reclamação judicial, meio processual adequado à pretensão da recorrente do 
levantamento da penhora do imóvel, como bem andou ao julgar não ser possível a convolação, por 
intempestividade da petição de embargos apresentada para ser apreciada como reclamação judicial, 
pois que tendo a citação tido lugar em data não perceptível mas necessariamente compreendida entre 
13 de Setembro e 8 de Outubro de 2007 (cfr. docs. de fls. 58 e 60), o prazo de dez dias para reclamar 
(artigo 277.º n.º 1 do CPPT) já há muito se tinha esgotado quando em 2 de Setembro de 2009 deu 
entrada a petição de embargos (cfr. a alínea g) do probatório).

Uma nota final, para esclarecer que o Acórdão deste Tribunal invocado pela recorrente nas suas 
alegações de recurso, para além de tratar de situação diversa da julgada nos presentes autos (pois que 
se tratava ali de responsabilidade subsidiária do cônjuge marido, e não de responsabilidade originária, 
como é aqui o caso), se insere numa corrente jurisprudencial mais recentemente abandonada em favor 
da orientação que aqui se adopta e que tem sido pacificamente aceite quer pela jurisprudência, quer 
pela doutrina.

A sentença recorrida não merece, pois, qualquer censura.
 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso do Tributário 

do Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença re-
corrida.

Custas pela recorrente:

Lisboa, 19 de Janeiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto do órgão de execução fiscal. Prazo. Férias judiciais. Suspensão 
do prazo.
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Sumário:

O prazo de apresentação de reclamação em processo de execução fiscal, nos termos do 
disposto no artº 276º do CPPT, começa a contar -se a partir da data de notificação 
da decisão reclamada, operando -se a sua suspensão durante as férias judiciais, 
uma vez que se trata de prazo judicial.

Processo n.º 991/10 -30.
Recorrente: Todos os Dias, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1  - Todos os Dias  - Comércio Retalhista e Exploração de Centros Comerciais, S.A., melhor iden-
tificada nos autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
que julgou intempestiva a reclamação que deduziu do despacho do Chefe de Serviço de Finanças de 
Matosinhos, de 6/06/2010, que indeferiu o requerimento daquela entidade a solicitar prestação de ga-
rantia, através de fiança, no processo de execução fiscal n.º 1821201001021575, contra si instaurado 
e, consequentemente, se absteve do conhecimento do respectivo mérito, dela vem interpor o presente 
recurso, formulando as seguintes conclusões:

i. Como resulta da sentença recorrida o Tribunal a quo não considerou o teor do articulado onde 
a Recorrente expressamente se pronunciou sobre a invocada excepção de extemporaneidade.

ii. Tal não corresponde à realidade, porquanto, como resulta dos autos, a Recorrente não só se 
pronunciou sobre a invocada excepção, como aduziu argumentos no sentido da sua improcedência.

iii. Tais argumentos  - relevantes no quadro do litígio, porque concernentes à excepção invocada 
 - não foram objecto de ponderação e análise por parte do Tribunal a quo.

iv. Tal facto constitui omissão de pronúncia  - o que acarreta a nulidade da decisão recorrida  - uma 
vez que o Tribunal a quo se absteve de decidir as questões suscitadas pela Recorrente (cfr. art. n.º 1 do 
artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, e alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º 
do Código de Processo Civil).

v. Por outro lado, muito embora a Recorrente tenha sido notificada da invocação da excepção de 
extemporaneidade da reclamação, constata -se que a resposta que formulou não foi tida em conta na 
decisão final  - o que constitui violação do princípio do contraditório.

vi. A violação do contraditório inclui -se na cláusula geral sobre as nulidades processuais constante 
do art. 201.º/1 CPC uma vez que é indiscutível que a sua inobservância pelo Tribunal a quo é susceptível 
de influir no exame ou decisão da causa.

vii. Entende o Tribunal a quo que o prazo para apresentar reclamação nos termos do artigo 276.º 
CPPT não se suspende em férias judiciais.

viii. Todavia, como é Doutrina pacífica, o processo de execução fiscal tem natureza judicial, pelo 
que o prazo para reclamar judicialmente de um acto do órgão de execução fiscal suspende -se em férias 
judiciais (neste sentido cfr. Jorge Lopes de Sousa, CPPT Anotado, 2007, Vol. II, p. 662).

ix. A natureza urgente do processo de reclamação apenas tem como consequência que corram em 
férias os prazos de actos a praticar no processo uma vez instaurado, e não o próprio prazo de reclamação 
 - que se conta nos termos gerais do artigo 144. CPCiv, ex vi, art. 20.º CPPT.

x. Esse é, também, o entendimento deste Supremo Tribunal, que seguimos de perto e que, por 
lapidar, se deixa citado:

«O prazo de apresentação de reclamação em processo de execução fiscal ao abrigo do artigo 276.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário começa a contar -se a partir da data de notificação 
da decisão reclamada, operando -se sua suspensão durante as férias judiciais, como prazo judicial que 
é.» (Ac STA de 22 -10 -2008, proc. n.º 0762/08, sublinhado nosso).

xi. Ao assim não ter decidido incorreu o Tribunal a quo em manifesto erro de julgamento  - em 
clara violação do disposto nos artigo 20.º e 276.º do CPPT  - o que tudo impõe a revogação da decisão 
nesta instância recursiva (Cfr. art. 659.º n.º 3 C.P.C., ex vi, art. 2.º e) CPPT).

A Fazenda Pública não contra -alegou.
Neste Supremo Tribunal Administrativo, o Exmº Procurador -Geral Adjunto, considerando a nu-

lidade da decisão arguida como fundamento do recurso nas conclusões i./iv. (omissão de pronúncia), 
promoveu a devolução do processo ao tribunal recorrido para “proferimento de despacho de indeferi-
mento da arguição da nulidade ou da correcção do vício (arts. 668º nºs 1 alínea d) e 4 e 670º nºs 1 e 5 
CPC redacção do DL n.º 303/2007, 24 Agosto, aplicável aos processos instaurados após 1.01.2008)”.

No tribunal recorrido, reconheceu -se razão à recorrente quando refere que em sede de relatório 
da sentença foi omitida a resposta por si apresentada, constante de fls. 279 a 281 (e que versa sobre a 
forma da contagem do prazo), mas entendeu -se que, “ao invés do alegado pela recorrente, a decisão 
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sob recurso não violou qualquer norma de direito ou agravo à mesma, pronunciando -se expressamente 
sobre qual o regime jurídico aplicável à contagem do prazo de reclamação do art. 276º do CPC”, pelo 
que foi mantida a decisão.

De novo subidos os autos a este Supremo Tribunal, pronunciou -se o Ilustre Magistrado do Mi-
nistério Público no sentido de que o recurso merece provimento pelos fundamentos aduzidos pela 
recorrente, “os quais acompanha”.

Dado o carácter urgente do processo, foram dispensados os vistos legais.
2  - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
I. Pelo Serviço de Finanças de Matosinhos 1 foi instaurado em 22.03.2010 o processo de execução 

fiscal n.º 1821201001021575, contra a executada/reclamante Todos Os dias  - Comércio Retalhista e Ex-
ploração de Centros Comerciais, S.A., para cobrança coerciva de IVA de 2005, no montante de € 6 007,12;

II. A executada /reclamante em 24.06.2010 juntou aos autos de execução fiscal identificados em 
1. “...garantia (fiança) no valor de € 8.056,10 (oito mil e cinquenta e seis euros e dez cêntimos), con-
forme fixado..., a fim de suspender este processo de execução fiscal” (cfr. fls. 80 e 81 dos autos, cujo 
teor aqui se dá por reproduzido);

III. Em 06 de Julho de 2007 o Chefe de Serviço de Finanças de Matosinhos 1 proferiu o seguinte 
despacho “Indefiro o pedido de fiança apresentado pela firma executada por falta de requisitos legais, 
designadamente a prova de que o procurador tem poderes para o acto e o reconhecimento da assina-
tura e, por a fiança apresentada não garantir com eficiência e celeridade a cobrança da dívida e do 
acrescido, após a decisão do processo judicial no TAF do Porto. De resto a ser aceite esta fiança como 
garantia criaria precedentes para que outras firmas utilizassem o mesmo meio, fiança como garantia, o 
que acarretaria grandes prejuízos processuais, morosos e com diminuta eficácia na cobrança da dívida 
(n.º 1 do art. 199 do CPPT)  - despacho reclamado, constante de fls. 83 dos autos, cujo conteúdo aqui 
se dá por integralmente reproduzido;

IV. A aqui reclamante foi notificada daquele despacho em 09.07.2010 (cfr. fls. 84 e 85 dos autos);
V. A presente reclamação foi apresentada via fax em 30 de Julho de 2007 (cfr. fls. 115 e ss.).
3  - Comecemos pela apreciação da questão da nulidade da sentença por omissão de pronúncia 

arguida pela recorrente.
Alega esta que a sentença recorrida não se pronunciou sobre a invocada excepção de extempora-

neidade, sendo certo que ali se refere que “a Reclamante nada disse”. O que não corresponde à verdade, 
pois, como resulta dos autos, “a Recorrente não só se pronunciou sobre a invocada excepção, como 
aduziu argumentos no sentido da sua improcedência...

…Tais argumentos  - relevantes no quadro do litígio, porque concernentes à excepção invocada 
 - não foram objecto de ponderação e análise por parte do Tribunal a quo…”.

Mas sem razão ou possibilidade de êxito processual.
Com efeito e desde logo, tem razão a recorrente quando refere que, no relatório da sentença, 

nenhuma referência é feita à sua resposta de fls. 279 a 281, tendo, inclusive, o Mmº Juiz “a quo” ali 
escrito que “notificado a reclamante da contestação apresentada, nada disse”.

Todavia, da simples leitura do relatório da sentença recorrida facilmente se conclui que estamos 
perante um erro que não tem qualquer influência na apreciação do mérito da questão suscitada.

Na verdade, confrontando a contestação da Fazenda Pública e os termos da resposta da recorrente, 
bem como a sentença recorrida, não pode deixar de concluir -se que, nesta, se emitiu expressa pronúncia 
e decisão, prévia e prejudicial, relativamente à questão que foi suscitada naquelas peças processuais, 
a saber, a questão da (in)tempestividade da presente reclamação.

E assim decidindo e julgado, está consubstanciada pronúncia suficiente sobre as afirmações e 
argumentações (mais do que questões, em sentido técnico e rigoroso e a demandar, nesse caso sim, 
pronúncia específica e descriminada do tribunal) levadas à resposta apresentada pela ora recorrente.

Pelo que não se verifica, assim, ocorrer omissão de pronúncia invalidante.
E o argumento também invocado de violação do princípio do contraditório, já que e como vimos 

supra, foi dada à recorrente a possibilidade de responder à excepção de intempestividade suscitada pela 
Fazenda Pública na sua contestação, como aquela, aliás, o reconhece e veio a acontecer.

Mas isto não significa, ao contrário do que alega a recorrente, que o julgador tenha que levar 
em conta essa resposta na decisão final, tanto mais que, como é o caso, decidiu em sentido contrário.

Pelo que, falecem, assim, as conclusões i) a vi) da sua motivação do recurso.
Posto isto, passemos, então, à apreciação do seu objecto.
4  - Consiste este em saber se a presente reclamação de acto do órgão de execução fiscal em causa 

é tempestiva.
De acordo com o disposto no artº 276º do CPPT, sobre “Reclamações das decisões do órgão da 

execução fiscal”, “as decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da adminis-
tração tributária que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro 
são susceptíveis de reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância”.
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E, sobre o “Prazo de apresentação da reclamação”, estabelece o artigo 277º do mesmo CPPT, no 
seu n.º 1, que “A reclamação será apresentada no prazo de 10 dias após a notificação da decisão”.

Por outro lado, estipula o seu n.º 2 que “a reclamação é apresentada no órgão da execução fiscal 
que, no prazo de 10 dias, poderá ou não revogar o acto reclamado”.

E acrescenta que “caso o acto reclamado tenha sido proferido por entidade diversa do órgão da 
execução fiscal, o prazo referido no número anterior é de 30 dias” (nº 3).

Sendo assim, “o prazo para apresentação da reclamação é de 10 dias ou 30 dias, conforme se trate 
decisão do órgão da execução fiscal ou de outra entidade da administração tributária, a contar da data 
em que o interessado tiver sido notificado da decisão reclamada (n.º 1 do presente art. 277.º) prazo 
este que se conta nos termos do art. 144.º do CPC (art. 20.º, n.º 2, deste Código), pois o processo de 
execução fiscal tem natureza judicial na sua totalidade (art. 103.º, n.º 1 da LGT). Assim, estes prazos 
suspendem -se em período de férias judiciais e, se terminarem durante elas ou em sábado, domingo, 
feriado ou dia em que tenha sido concedida tolerância de ponto, o termo dos mesmos transfere -se para 
o primeiro dia útil subsequente” (Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado, 5ª ed., Vol. II, págs. 661 e 662).

A reclamação referida no presente artigo  - dispõe o n.º 5 do artº 278º ainda do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário  - segue as regras dos processos urgentes, tendo a sua apreciação prioridade 
sobre quaisquer processos que devam ser apreciados no tribunal que não tenham esse carácter.

Todavia e como se refere no Acórdão desta Secção do STA de 22/10/08, in rec. n.º 762/08, “deve 
atentar -se, porém, em que as regras dos processos urgentes, segundo o sentido da lei, se aplicam à 
“tramitação” da reclamação e, evidentemente, não dizem respeito à “admissão”, ou ao “prazo” de ad-
missão da reclamação. Na verdade, a normação relativa à urgência consta da “tramitação”, conforme 
ao artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário. Se a normação relativa à urgência 
incluísse a própria propositura da reclamação, deveria constar logo do início da respectiva secção XI 
do mesmo Código de Procedimento e de Processo Tributário.

E o que é certo, no entanto, é que o artigo 277.º do Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário dispõe expressamente os prazos em que a reclamação deve ser apresentada: 10 ou 30 dias.

Se o legislador tipificou os prazos de apresentação da reclamação é porque queria estes, e não 
outros resultantes da aplicação das regras de tramitação dos processos urgentes.

Pelo que “as regras dos processos urgentes”, como a da redução do prazo e da não suspensão deste 
durante as férias judiciais, não lhes serão aplicáveis...

Ora, se é certo que o processo de reclamação, ao abrigo do artigo 276.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, segue as regras dos processos urgentes, nos termos do n.º 5 do artigo 278.º 
do mesmo Código, não é menos certo e seguro que não há processo de reclamação (urgente) enquanto 
não houver petição inicial de processo de reclamação”.

Sendo assim e em consonância com o que acima fica dito, que, na realidade, não abona, bem ao 
contrário, a solução da sentença recorrida, o prazo de apresentação da reclamação é, neste caso, de 
10 dias, a contar da data em que o interessado foi notificado da decisão reclamada, suspendendo -se esse 
prazo em período de férias judiciais e transferindo -se para o primeiro dia útil subsequente.

Ora, as férias judiciais decorrem de 16/7 a 31/8 (vide artºs 2º do Decreto -Lei n.º 35/10 de 15/4 e 
2º e 3º da Lei n.º 43/10 de 3/9).

5  - Fixados estes princípios e voltando ao caso subjudice, a reclamante foi notificada do despacho 
do órgão de execução fiscal em 9/7/10 (vide n.º IV do probatório) e a presente reclamação foi apresen-
tada, via fax, em 30/7/10 (vide n.º V do probatório).

Deste modo, a reclamação é tempestiva, pelo que deve ser revogada a sentença recorrida que 
assim o não entendeu.

6  - Nestes termos, acorda -se conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença recor-
rida, julgando tempestiva a reclamação e ordenada a baixa.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Janeiro de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto praticado pelo órgão de execução fiscal. Nulidade da citação. 
Responsável subsidiário.
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Sumário:

 I — De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 22.º e no n.º 4 do artigo 23.º, ambos 
da LGT, a citação do responsável subsidiário, em processo de execução fiscal 
deve conter, além dos elementos incluídos na citação do executado originário, 
os elementos essenciais da liquidação, incluindo a respectiva fundamentação.

 II — A arguição da nulidade da citação só deve proceder no caso de se demonstrar 
existência de prejuízo para a defesa do citado, no âmbito dos direitos processuais 
que podem ser exercidos na sequência dessa citação (nº 4 do artigo 198.º do CPC).

 III — Apesar de a data de notificação da liquidação constituir elemento relevante para 
a apreciação da eficácia e não da validade dos acto tributário (artigo 36.º n.º 1 
do CPPT), tal não obsta a que esses elementos sejam essenciais para que o re-
vertido esteja em condições de usar de todos os meios de defesa que a lei faculta 
ao devedor principal, nomeadamente porque é em função da data de notificação 
da liquidação, se válida e dentro do respectivo prazo legal, que se afere a exigi-
bilidade ou inexigibilidade da dívida  - fundamento que pode alicerçar a oposição 
à execução fiscal, por parte do responsável subsidiário, quer à luz da alínea e) 
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, quer à luz da alínea i) do mesmo normativo 
(cfr. ac. do Pleno do STA, de 7 de Julho de 2010, rec. 0545/09)  - e porque a data 
da liquidação (que não a da sua notificação) é também absolutamente neces-
sária para aferir da inoponibilidade expressa no n.º 3 do artigo 48.º da LGT.

Processo n.º 1034/10 -30.
Recorrente: Ana Mafalda Silva Moura.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. Ana Mafalda Silva Moura, com os demais sinais dos autos, revertida na qualidade de res-
ponsável subsidiária da sociedade Barimar – Sociedade de Exploração Turística, Lda., no âmbito do 
processo de execução fiscal n.º 3530200601061127 e apensos, recorre da sentença que, proferida pelo 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, lhe julgou improcedente a reclamação deduzida, nos 
termos dos arts. 276º e ss do CPPT, contra o despacho de indeferimento de arguição de nulidade da 
respectiva citação, onde invocava que aquela decisão afectava os seus direitos e interesses legítimos e 
lhe causava prejuízos irreparáveis.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1  - A recorrente invocou a nulidade da sua citação por reversão, na qualidade de responsável 

subsidiária da sociedade Barimar – Sociedade de Exploração Turística, Lda., por falta de elementos 
mínimos de informação que a lei determina de forma a estarem assegurados eficazmente os seus di-
reitos de defesa, os quais, face à sua ausência, limitam e consequentemente, prejudicam a sua defesa.

2  - Pelo ofício de citação não é possível identificar se as liquidações e os procedimentos de apli-
cação das coimas foram, e se o foram, validamente notificados ao contribuinte, devedor originário, 
nomeadamente, em que data e como foi a sociedade Barimar – Sociedade de Exploração Turística, Lda. 
notificada das liquidações, do direito de defesa e das decisões de fixação das coimas supra referidas, e 
quem assinou os registos postais, e, caso tenham sido devolvidas aquelas notificações, quando foram 
e como efectuadas as notificações à sociedade Barimar – Sociedade de Exploração Turística, Lda., da-
quelas liquidações, nos termos dos nºs. 5 e 6 do artigo 39º do CPPT, e quem assinou os registos postais.

3  - Nos termos do artigo 45º da LGT o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não 
for validamente notificada ao contribuinte.

4  - Conforme refere o Dr. Jorge Lopes de Sousa, in Volume 1, do CPPT, “A falta de notificação 
(ou a existência de irregularidades que afectem a sua validade, que se traduzem em falta de uma no-
tificação válida) afecta a eficácia do acto de liquidação e não a sua validade, pelo que é na oposição 
que, em princípio, deve ser invocada essa falta de notificação e, como fundamento de oposição, poderá 
invocar -se nela essa falta de notificação válida mesmo que não se tenha impugnado a liquidação.

5  - Na reversão, é chamado à execução um terceiro na qualidade de responsável subsidiário pela 
dívida exequenda, pelo que, a recorrente não conhece, nem tem tal obrigação, conforme jurisprudência 
do STA, de conhecer (...) “os elementos que propiciam a sua defesa, seja por oposição à execução 
fiscal, seja por reclamação graciosa ou impugnação judicial do acto tributário.”

6  - Conforme Acórdão do STA de 26.06.2002, “I – Nos termos das disposições combinadas 
dos arts. 23º n.º 4 e 22º n.º 4 da LGT, a citação dos responsáveis revertidos em execução fiscal deve 
incluir a declaração fundamentada dos pressupostos e extensão da reversão e conter os elementos 
essenciais da respectiva liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais, a fim de poderem 
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“reclamar ou impugnar a dívida, cuja responsabilidade lhes for atribuída, nos mesmos termos do de-
vedor principal”. II – Não contendo a citação tais elementos, padece de nulidade a arguir no processo 
executivo, de natureza judicial ut art. 103º nº1 da mesma lei. (...) O que significa que a citação do 
responsável subsidiário revertido deve conter, além dos incluídos na citação do executado originário, 
os elementos essenciais do acto de liquidação incluindo a respectiva fundamentação. O que bem se 
compreende se se atentar em que ele não é o executado originário, pelo que pode não conhecer – e não 
tem tal obrigação – os elementos que propiciam a sua defesa, seja por oposição à execução fiscal, seja 
por reclamação graciosa ou impugnação judicial do acto tributário.” (sublinhado e negrito nossos).

7  - Encontram -se assim em causa, elementos imprescindíveis à defesa da Recorrente tanto em 
sede de Oposição como em sede de Impugnação Judicial (pois tem o direito de apresentar oposição 
à execução, de reclamar ou de impugnar a dívida nos mesmos termos do devedor principal), os quais 
a Recorrente tem que conhecer para poder válida e eficazmente exercer os seus direitos de defesa.

8  - Se a Recorrente não for informada pelo órgão de execução fiscal (via citação), do “como” 
e “quando” foi a devedora originária notificada das liquidações e dos procedimentos e decisões de 
fixação das coimas, não pode verificar se as notificações foram, e, se o foram validamente efectuadas.

9  - Caso esta informação não seja prestada pelo órgão de execução fiscal, que dela, como execu-
tante, deverá dispor, não pode a recorrente (executada por reversão e não devedor originário) usar do 
fundamento de oposição previsto na lei, consistente na falta de notificação da liquidação do tributo no 
prazo de caducidade.

10  - Prevê o n.º 4 do artigo 198º do CPC, que: “A arguição (da nulidade da citação) só é atendida 
se a falta cometida puder prejudicar a defesa do citado.”, o que acontece claramente no caso em apreço.

11  - Conforme dispõe o artigo 198º do CPC, todas as omissões que prejudiquem o direito de defesa 
do citado, configuram nulidade de citação.

12  - Saliente -se que, os elementos em falta, (caso tenham sido cumpridos), encontram -se facil-
mente ao dispor do órgão de execução fiscal, sendo a prestação destas informações uma obrigação que 
cabe à Administração Fiscal.

13  - Os elementos solicitados pela Recorrente são indispensáveis à organização da sua defesa e 
por conseguinte, devem acompanhar a citação.

14  - A recorrente expressamente invocou o motivo pelo qual se encontra prejudicada a sua defesa 
– pois não tem conhecimento de factos, que lhe podem permitir invocar a alínea e) do n.º 1 do artigo 204º 
do CPPT e até a própria alínea i) da mesma norma legal.

15  - Refere o Dr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT II volume. pág. 110, “O que é relevante, para a 
ocorrência da nulidade prevista na alínea a) do n.º 1 deste artigo, (165º do CPPT) é a mera possibili-
dade de prejuízo para a defesa do executado e não a demonstração da existência de efectivo prejuízo.”

16  - Caso assim não se entendesse, não faria sentido o disposto no n.º 4 do artigo 22º da LGT que 
atribui aos responsáveis subsidiários em processo de execução fiscal, o direito de se oporem à execução 
fiscal (ou de impugnarem), nos mesmos termos que o devedor principal.

17  - A nulidade deverá ser atendida pois a falta cometida pelo órgão de execução fiscal prejudica 
a defesa da citada, ora Recorrente, nos termos do n.º 4 do artigo 198º do CPC.

18  - No sentido acima exposto, refere o Prof. José Lebre de Freitas, in CPC anotado, Volume 
1º, pág.341, em anotação ao artigo 198º do CPC, que: “A exigência de que a falta seja susceptível de 
prejudicar a defesa do citado, que se mantém, constitui a garantia de o regime instituído ser utilizado 
para realizar o seu escopo (evitar a restrição ou supressão do direito de defesa) (...)”

19  - A citação em apreço, ao contrário do entendimento manifestado na douta sentença, não foi 
efectuada com respeito pelas normas legais.

Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. MP emite Parecer no sentido da não procedência do recurso, nos termos seguintes:
«1. O responsável subsidiário pode apresentar reclamação graciosa ou deduzir impugnação judicial 

contra os actos tributários, nos mesmos termos do devedor principal; para o efeito a citação deve conter 
os elementos essenciais da liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais (art. 22º n.º 4 LGT).

A fundamentação dos actos tributários deve conter, imperativamente, as disposições legais apli-
cáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria 
tributável e do tributo (art.77º n.º 2 LGT).

As datas de notificação das liquidações não constituem elemento essencial da liquidação, na 
medida em que são relevantes para a apreciação da eficácia e não da validade dos actos tributários 
(art. 36º n.º 1 CPPT).

2. Prevalecendo entendimento contrário, no caso sob análise a eventual inobservância das forma-
lidades legalmente prescritas não determinaria a nulidade da citação, porque insusceptível de prejudicar 
a defesa da executada (art. 198º nºs. 1 e 4 CPC / art. 2º alínea e) CPPT):

a) liminarmente, o responsável subsidiário carece de legitimidade para interpor recurso para o 
tribunal tributário das decisões de aplicação de coimas, a qual radica no arguido (art. 80º n.º 1 RGIT).
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b) a recorrente deduziu oposição à execução, onde poderia ter invocado como fundamento a 
falta de notificação das liquidações no prazo de caducidade, determinante da inexigibilidade da dívida 
exequenda (art. 204º n.º 1 alínea e) CPPT; probatório n.º 8).

c) caso pretendesse deduzir impugnação judicial para apreciação da legalidade dos actos tributários, 
com idêntico fundamento, poderia requerer a notificação dos requisitos omitidos ou certidão com a sua 
menção, iniciando -se o prazo para o exercício o direito de acção apenas a partir da notificação ou da 
entrega da certidão (art. 37º n.º 2 CPPT; neste sentido Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento 
e de Processo Tributário anotado e comentado 2006 Volume 1 p. 339).»

1.5 Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - Em 11/10/2006 foi instaurado no Serviço de Finanças de Setúbal 2 o processo de execução 

fiscal n.º 3530200601061127 e apensos em nome da sociedade Barimar – Sociedade de Exploração 
Turística, Lda., como consta de fls. 1/6 do processo de execução em apenso.

2  - Em 24/09/2009 foi proferido despacho de reversão contra Ana Mafalda Silva Moura na quali-
dade de responsável subsidiária da sociedade Barimar – Sociedade de Exploração Turística, Lda. (cfr. 
fls. 44/46 do apenso).

3  - Em 29/10/2009 foi efectuada a citação de Ana Mafalda Silva Moura como consta dos docu-
mentos de fls. 47/48 do apenso.

4  - Por sentença proferida nos autos de reclamação de actos do órgão de execução fiscal n.º 113/10.
OBEALM foi declarada a nulidade da citação referida no ponto anterior por não ter sido dado cumpri-
mento à parte final do n.º 4 do art. 22º da LGT como consta de fls. 143/153.

5  - Na sequência da decisão mencionada no ponto anterior o Chefe do Serviço de Finanças 
de Setúbal 2 procedeu à emissão de nova citação em 03/05/2010 (como consta de fls. 155/158 do 
apenso).

6  - Da citação mencionada no ponto anterior faziam parte não só cópias das certidões de dívida 
mas também o documento de fls. 157/158 com o título “identificação da dívida em cobrança coerciva” 
no qual se encontra a identificação da dívida em cobrança coerciva através do número de processo 
executivo, a natureza das dívidas (coimas fiscais, IVA e IRC), o período a que respeitam, a data limite 
para o seu pagamento, o montante, e sob o título “fundamentos da liquidação” consta a indicação, no 
caso das coimas que se trata de coima e encargos fixados em processo de contra -ordenação, a indicação 
da norma infringida, da conduta praticada (designadamente falta de entrega da declaração periódica 
de rendimentos mod. 22 de determinado exercício, falta de entrega da declaração periódica de IVA de 
determinado período, falta de entrega de pagamento especial por conta de determinado exercício) e a 
norma punitiva. No caso do IVA encontra -se ainda mencionada a natureza da liquidação (oficiosa), o 
exercício a que respeita e a disposição legal que a fundamenta. No caso do IRC está ainda indicado que 
se trata de “liquidação do IRC do ano de 2006 efectuada nos termos do art. 83º do CIRC” (documento 
de fls. 155/173 cujo teor se dá por integralmente reproduzido).

7  - A ora reclamante foi citada em 05/05/2010 (cfr. assinatura do aviso de recepção de fls. 174 
do apenso).

8  - Em 07/06/2010 foi apresentada junto do Serviço de Finanças de Setúbal 2 petição de oposição 
à execução, tendo dado origem ao processo n.º 795/10.3BEALM que corre termos neste tribunal (cfr. 
fls. 273 do apenso e certidão de fls. 146/190 dos presentes autos).

9  - Em 07/06/2010 foi apresentada requerimento no qual é invocada a nulidade da citação por não 
conter os elementos mínimos de informação como consta de fls. 236/240 do apenso.

10  - Por despacho de 21/06/2010 foi proferido despacho de indeferimento da arguição de nulidade 
da citação como consta de fls. 266/267 do apenso.

11  - A mandatária da ora reclamante foi notificada do despacho de indeferimento em 29/06/2010 
(cfr. assinatura do aviso de recepção de fls. 268 do apenso).

12  - Em 13/07/2010 foi apresentada junto do Serviço de Finanças de Setúbal 2 a petição de re-
clamação de actos do órgão de execução fiscal (cfr. fls. 3/17).

3.1.Tendo a recorrente invocado, além do mais, na reclamação interposta contra o despacho do 
chefe do Serviço de Finanças de Setúbal 2, a nulidade da citação, por não ser acompanhada dos ele-
mentos previstos no segmento final do n.º 4 do art. 22º da LGT, nomeadamente, por não ser possível, 
através do ofício de citação, identificar se foram e em que datas, notificados à devedora originária, as 
liquidações e os procedimentos de aplicação da coima (o que alegadamente prejudica a sua defesa, face 
ao disposto no art. 45º da LGT), a sentença recorrida veio a julgar improcedente tal reclamação com 
fundamento, no que agora releva e em síntese, no seguinte:

Por um lado, tendo ficado provado que a citação feita à reclamante em 5/5/2010 foi acompanhada 
por cópia das certidões de dívida e por um documento constituído por duas folhas com a menção “Iden-
tificação da dívida em cobrança coerciva” e no qual constavam os elementos identificados no ponto 6 do 
Probatório, o que se verifica é que lhe foram enviados, em conjunto com a citação, não só a cópia das 



126

certidões de dívida (que respeitam os requisitos do art. 163º do CPPT), mas também um documento no 
qual se enunciam, a natureza do tributo, o seu montante, o ano a que respeita, a natureza da liquidação 
(oficiosa) e o seu fundamento legal, a conduta que originou a aplicação da coima e a norma violada e 
a norma punitiva, sendo, assim, de concluir que a citação foi efectivamente acompanhada dos elemen-
tos essenciais da liquidação e da sua fundamentação. Até porque, apesar desta invocação da nulidade 
da citação por falta de elementos que prejudicam a sua defesa, tal falta não impediu a reclamante de 
deduzir a oposição à execução referida no Probatório, precisamente na mesma data em que apresentou 
o requerimento a arguir a nulidade da citação.

Por outro lado, quanto à alegação de que desconhece se as liquidações e os procedimentos de 
contra -ordenação foram validamente notificados à devedora originária e em que datas foi esta citada 
para as execuções e quem assinou os respectivos postais, sendo estes elementos indispensáveis à sua 
defesa, dado o que se dispõe no art. 45º da LGT relativamente à caducidade da liquidação, a sentença 
considerou que tais elementos não são elementos essenciais da liquidação (porquanto se prendem com 
a eficácia da notificação da liquidação e não com a sua validade) não tendo, por isso, de acompanhar 
a citação, nos termos da parte final do mencionado n.º 4 do art. 22º da LGT.

Finalmente, quanto à questão atinente à certidão pedida e emitida nos termos do art. 37º do CPPT, 
a sentença conclui que o disposto neste normativo se destina 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 CPC (arts. 
191º e seguintes), pelo que o regime previsto no n.º 2 daquele art. 37º do CPPT não contempla o defe-
rimento 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.

3.2. A recorrente discorda do assim decidido, reiterando, no essencial, a alegação de que ocorre 
a nulidade da citação, visto que aqueles elementos são imprescindíveis à sua defesa, tanto em sede de 
oposição como em sede de impugnação, pois só perante tais elementos terá acesso aos factos que lhe 
podem permitir invocar o fundamento previsto na alínea e)  - ou até na alínea i)  - do n.º 1 do art. 204º do 
CPPT, sendo que, pelo ofício de citação, não é possível identificar se as liquidações e os procedimentos 
de aplicação das coimas foram, e se o foram, em que datas, validamente notificados à devedora originária.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se a citação da reversão da recorrente é nula por não 
conter os elementos essenciais da liquidação, incluindo a fundamentação respectiva.

Vejamos, pois.
4.1. De acordo com o disposto no n.º 4 do art. 22º da LGT «As pessoas solidária ou subsidiaria-

mente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída 
nos mesmos termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a notificação ou citação conter os 
elementos essenciais da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais.»

E no mesmo sentido o n.º 4 do artigo seguinte (23º) do mesmo compêndio também dispõe 
que «A reversão, mesmo nos casos de presunção legal de culpa, é precedida de audição do respon-
sável subsidiário … e da declaração fundamentada dos seus pressupostos e extensão, a incluir na 
citação».

Assim, a citação do responsável subsidiário revertido deve conter, além dos incluídos na citação do 
executado originário, os elementos essenciais do acto de liquidação, incluindo a respectiva fundamentação.

Tem sido esta, aliás, a jurisprudência do STA, como se constata, entre outros, dos acs. de 6/6/02, 
24/8/05 e 21/5/08, respectivamente, nos recs. n.º 832/02, n.º 934/05 e 0309/08.

E como se exara neste último aresto, bem se compreende a necessidade de a citação dever con-
ter tais elementos, se atentarmos em que, não sendo o responsável subsidiário executado originário, 
«… pode não conhecer  - e não tem tal obrigação  - os elementos que propiciam a sua defesa, seja por 
oposição à execução fiscal, seja por reclamação graciosa ou impugnação judicial do acto tributário», 
sendo que, «nos termos das disposições combinadas dos arts. 23º n.º 4 e 22º n.º 4 da LGT, a citação dos 
responsáveis revertidos em execução fiscal deve incluir a declaração fundamentada dos pressupostos e 
extensão da reversão e conter os elementos essenciais da respectiva liquidação, incluindo a fundamen-
tação nos termos legais, a fim de poderem «reclamar ou impugnar a dívida, cuja responsabilidade lhes 
for atribuída, nos mesmos termos do devedor principal. Não contendo a citação tais elementos, padece 
de nulidade a arguir no processo executivo.»

4.2. Embora só a falta de citação, quando possa prejudicar a defesa do interessado, constitua nuli-
dade insanável em processo de execução fiscal (cfr. art. 165º do CPPT), a nulidade da citação (que não 
se confunde com aquela) ocorre quando não tenham sido observadas as formalidades previstas na lei 
(cfr. art. 198º, n.º 1, do CPC, subsidiariamente aplicável, nos termos da alínea e) do art. 2º do CPPT), 
devendo ser arguida pelo interessado e sendo a respectiva arguição atendida se a falta cometida puder 
prejudicar a defesa do citado (nº 4 do citado art. 198º do CPC). (1)

Ora, como, se diz no ac. deste STA, de 10/4/2002, rec. n.º 026503, em processo de execução 
fiscal deve entender -se como defesa do citado «… o conjunto de faculdades processuais que lhe são 
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proporcionadas, na sequência da citação, que têm em vista possibilitar -lhe reagir contra a pretensão 
executiva, obstando a que o processo de execução fiscal prossiga a sua tramitação normal com penhora 
e venda dos bens penhorados» e «deve ser com este sentido lato de defesa que deve ser interpretado 
aquele art. 198º, n.º 4, do CPC, na sua aplicação ao processo de execução fiscal, o que, aliás, está em 
consonância com o preceituado na alínea a) do n.º 1 do art. 251º do CPT (2) para os casos de falta de 
citação e se justifica pela mesma razão, que é a de que só podem considerar -se sanadas irregularidades 
tempestivamente arguidas quando não houver possibilidade de elas terem relevo no processo ou se 
demonstrar que efectivamente não o tiveram. (…)

À face dos termos desta disposição, o que releva para efeito de saber se deve ser atendida a arguição 
de nulidade é a possibilidade de prejuízo para a defesa do executado e não a existência de um prejuízo 
efectivo, como se depreende da utilização daquela expressão e não de outra como «quando tenha pre-
judicado a defesa do citado» ou, simplesmente «prejudicar a defesa do citado» ou outra semelhante.

Sendo assim, para existir nulidade não é exigível ao citado que alegue e prove a existência de um 
concreto prejuízo para a sua defesa, bastando que se apure que, no caso, não é de afastar a possibilidade 
de ter ocorrido tal prejuízo. No entanto, em face das razões de economia e de aproveitamento dos actos 
processuais que estão subjacentes ao regime de relevância de irregularidades de citação previsto naquele 
n.º 4 do art. 198º do C.P.C., o que relevará não será uma mera possibilidade abstracta de prejuízo, a 
apreciar em face do tipo de falta praticada na efectivação da citação, mas sim a possibilidade de a falta 
ter prejudicado o citado no exercício dos seus direitos processuais.

Isto não significa, obviamente, que uma resposta negativa à questão da possibilidade de prejuízo 
seja dada em abstracto, se ele for inconcebível. O que excluem estes princípios de ordem pragmática, 
é que seja suficiente para concluir pela existência de nulidade uma resposta positiva a essa questão da 
possibilidade, que baste que seja abstractamente concebível a existência de prejuízo, mesmo que se 
demonstre que ele, apesar de possível, no caso concreto, acabou não ocorrer.

Nestes termos, é de concluir
 - que não se pode considerar afastada a relevância da falta por não ter sido alegado e provado que 

houve prejuízo, pois basta a possibilidade de ele ocorrer;
 - que se for de afastar a possibilidade de este prejuízo ter ocorrido no caso concreto, isto é, se for 

de concluir que ele não existiu, será de concluir pela não existência de nulidade.» (3)
4.3. No caso presente, vem provado que, na sequência de anterior decisão (na qual se julgara pro-

cedente uma anterior arguição de nulidade da citação, por falta de elementos essenciais da liquidação) 
o Chefe do Serviço de Finanças de Setúbal 2 procedeu a nova citação da recorrente, em 3/5/2010, da 
qual «faziam parte não só cópias das certidões de dívida mas também o documento de fls. 157/158 com 
o título “identificação da dívida em cobrança coerciva” no qual se encontra a identificação da dívida 
em cobrança coerciva através do número de processo executivo, a natureza das dívidas (coimas fiscais, 
IVA e IRC), o período a que respeitam, a data limite para o seu pagamento, o montante, e sob o título 
“fundamentos da liquidação” consta a indicação, no caso das coimas que se trata de coima e encargos 
fixados em processo de contra -ordenação, a indicação da norma infringida, da conduta praticada (desig-
nadamente falta de entrega da declaração periódica de rendimentos mod. 22 de determinado exercício, 
falta de entrega da declaração periódica de IVA de determinado período, falta de entrega de pagamento 
especial por conta de determinado exercício) e a norma punitiva. No caso do IVA encontra -se ainda 
mencionada a natureza da liquidação (oficiosa), o exercício a que respeita e a disposição legal que a 
fundamenta. No caso do IRC está ainda indicado que se trata de “liquidação do IRC do ano de 2006 
efectuada nos termos do art. 83º do CIRC”» (cfr. nºs. 4 a 6 do Probatório).

Daqui resulta, portanto, que não foram indicadas as datas em que as liquidações e as decisões 
de aplicação de coima terão ocorrido nem aqueles em que terão sido notificadas à devedora originária 
sociedade Barimar – Sociedade de Exploração Turística, Lda.

Será, então, que esta falta de indicação consubstancia aquela invocada nulidade da citação?
Como se viu, em processo de execução fiscal a citação do devedor subsidiário deve, de acordo 

com o disposto nos arts. 23º n.º 4 e 22º n.º 4 da LGT, incluir a declaração fundamentada dos pressu-
postos e extensão da reversão e conter os elementos essenciais da respectiva liquidação, incluindo a 
fundamentação nos termos legais, a fim de o citando poder reclamar ou impugnar a dívida, nos mesmos 
termos do devedor principal.

Ora, se é certo que, quanto às dívidas provenientes de coimas, o responsável subsidiário carece de 
legitimidade para interpor recurso para o tribunal tributário das decisões de aplicação de coimas, a qual 
radica no arguido (art. 80º n.º 1 RGIT), já no que se refere às dívidas provenientes das liquidações de 
imposto, apesar de, como aponta o MP, as datas de notificação das liquidações serem relevantes para 
a apreciação da eficácia e não da validade dos actos tributários (art. 36º n.º 1 CPPT), não decorre daí 
que tais elementos não sejam elementos essenciais para que o revertido esteja em condições de usar de 
todos os meios de defesa que a lei faculta ao devedor principal, nomeadamente porque é, precisamente, 
em função da data de notificação da liquidação, se válida e dentro do respectivo prazo legal, que se 
afere a exigibilidade ou inexigibilidade da dívida, fundamento que pode alicerçar a oposição à execução 
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fiscal, por parte do responsável subsidiário, quer à luz da alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, quer 
à luz da alínea i) do mesmo normativo (cfr. ac. do Pleno do STA, de 7/7/2010, rec. 0545/09). Acresce 
que a data da liquidação (que não a da sua notificação) é também absolutamente necessária para aferir 
da inoponibilidade expressa no n.º 3 do art. 48º da LGT.

Assim sendo, não constando tais datas dos elementos da citação para a execução, é de concluir 
que, no caso, não é de afastar a possibilidade de ter ocorrido o invocado prejuízo concreto para a defesa 
da recorrente.

E, contrariamente ao sustentado pelo MP, não vemos que o facto de a recorrente ter deduzido a 
oposição à execução (cfr. n.º 8 do Probatório) com outros fundamentos (que não aquele da inexigibili-
dade da dívida por falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade) afaste aquela possibili-
dade de existir tal prejuízo. Com efeito, sem o conhecimento dos mencionados elementos não poderia 
a recorrente invocar a eventual ocorrência de tal fundamento, sendo que, de todo o modo, não deixou 
de, em sede de questão prévia, invocar, também ali e quanto a esta matéria, a nulidade da citação.

Daí que, por outro lado, também não tenhamos por demonstrado que tal prejuízo não tenha de 
facto ocorrido no caso.

Concluímos, assim, que, no caso, se verifica a possibilidade concreta de a recorrente ter sido 
prejudicada no exercício de todos os meios de defesa que a lei lhe confere, em virtude de a citação que 
lhe foi efectuada, enquanto responsável subsidiária revertida, não conter os elementos essenciais do 
acto de liquidação, nestes se incluindo a data das liquidações que originaram a dívida exequenda e a 
data da respectiva notificação à responsável originária.

Pelo que a arguição de nulidade, nesta parte, devia ser atendida, à face do referido n.º 4 do art. 198º 
do CPC.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em dar provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, declarando-

-se agora nula a citação para a presente execução, efectuada à recorrente em 5/5/2010, por não conter 
os elementos legalmente exigidos, devendo em consequência ser repetida, nos termos supra indicados.

Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1ª instância.

Lisboa, 19 de Janeiro. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

(1) No entendimento do Cons. Jorge de Sousa (CPPT Anotado, II vol., 5ª ed., anotação 7 ao art. 190º, pag. 270), o re-
gime decorrente da previsão do art. 198º n.º 1 do CPC deve ser aplicado apenas às nulidades que derivam da inobservância de 
formalidades da citação que têm a ver com o processo de execução fiscal e não também com as da notificação da liquidação e 
sua fundamentação, exigidas pelo art. 22º, n.º 4, da LGT para a citação de responsáveis solidários e subsidiários. É que, sendo 
a impugnação da liquidação com que estão conexionados estes requisitos da citação de responsáveis solidários e subsidiários 
operada fora do processo de execução fiscal (através do processo de impugnação judicial), não se pode justificar que a não 
observância destas formalidades constitua nulidade do processo de execução fiscal, pois apenas podem ter tal qualificação 
deficiências que tenham directa repercussão no processo. No que concerne à falta de inclusão na citação de fundamentação 
da liquidação, também exigida por aquele n.º 4 do art. 22º da LGT, será aplicável o regime de sanação previsto no art. 37º do 
CPTT pelo que estará afastada a possibilidade de tal constituir nulidade de citação.

De notar, porém, que o disposto no art. 37º do CPPT respeita tão só a actos tributários, nomeadamente actos de liqui-
dação, 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, pelo que a irregularidade ou a nulidade da citação terá 
de ser arguida no próprio processo de execução fiscal (art. 198º do CPC e 103º, n.º 1 da LGT), cabendo da respectiva decisão 
reclamação para o tribunal (art. 276º n.º 2 do CPPT e n.º 2 do citado art. 103º da LGT) – cfr. entre muitos outros, o ac. do STA, 
de 3/11/10, rec. n.º 0586/10.

(2) A que corresponde o actual art. 165º do CPPT.
(3) Em sentido idêntico, cfr. o Cons. Jorge de Sousa (CPPT Anotado, II vol., 5ª ed., anotações 6 e 7 ao art. 165º, pags. 109 e 110) 

 Acórdão de 19 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Assistência mútua entre Estados Membros da Comunidade Europeia. Execução fiscal. 
Suspensão da execução. Prestação de garantia.

Sumário:

 I — Se, no decurso de processo de cobrança de créditos, instaurado ao abrigo do 
Decreto -Lei n.º 296/2003 e da Directiva 2008/55/CE, o crédito ou o título executivo 
for objecto de reclamação, impugnação ou oposição à execução, o processo de 



129

cobrança fica, automaticamente, suspenso até decisão da instância competente 
desde o momento em que for comunicado à Autoridade Requerida (pela Autoridade 
Requerente ou pelo interessado) a propositura da acção — artigos 28.º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 296/2003 e 12.º, n.º 2 da Directiva 2008/55/CE.

 II — A suspensão da execução não obsta a que a Autoridade Requerida, se considerar 
necessário ou se tal lhe for pedido pela Autoridade Requerente, possa recorrer 
a medidas cautelares para garantir a futura cobrança dos créditos, nos termos 
previstos pela legislação interna para créditos nacionais similares — artigos 12.º, 
n.º 2, segunda parte, e 13.º da Directiva 2008/55/CE.

 III — Medidas cautelares que, na legislação portuguesa, são as que encontram previsão 
nos artigos 135.º e seguintes e 214.º do CPPT (arresto e arrolamento).

Processo n.º 1043/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: BABCOK Lusitana — Tubagens Industriais, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º 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 decisão da Mma. Juíza 
do TAF de Sintra que julgou procedente a reclamação deduzida por BABCOK Lusitana — Tubagens 
Industriais, SA, com os sinais dos autos, nos termos do artigo 276.º do CPPT, do despacho do Chefe 
de Finanças de Oeiras 3, datado de 27/4/2010, que determinou que a reclamante prestasse garantia 
destinada a suspender o PEF instaurado para cobrança de créditos do Estado Holandês, ao abrigo do 
disposto no DL 296/2003, de 21/11, e, em consequência, anulou o acto reclamado, dela vem interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I - O regime previsto no capítulo IV do Decreto -Lei n.º 296/2003, de 21/11, a que se refere o 
art.º 21.º deste Decreto -Lei, inclui nomeadamente o disposto no art.º 28.º do mesmo Decreto -Lei.

II - Neste artigo 28.º não se visa regulamentar o regime das medidas cautelares.
III - As medidas cautelares a que se referem os n.ºs 4 e 5 deste artigo são medidas a adoptar no 

âmbito do pedido de cobrança de créditos.
IV - Assim, quando no n.º 4 deste artigo 28.º se exceptua da suspensão do processo de cobrança 

prevista no n.º 1 deste artigo a “possibilidade de adopção de medidas cautelares necessárias para ga-
rantir a cobrança, nos termos previstos pela legislação interna para créditos nacionais similares”, não 
se pretende regular o regime do pedido de medidas cautelares formulado pela autoridade requerente.

V - Caso fosse essa a intenção do legislador, não se compreenderia a referência à “legislação in-
terna” da autoridade requerida e a referência a “créditos nacionais similares”.

VI - Antes, prevê -se naquele artigo que a suspensão do processo de execução fiscal não impede 
a adopção de medidas cautelares por parte da autoridade requerida, caso essas medidas se encontrem 
previstas na legislação interna para créditos nacionais similares.

VII - Verificando -se que a prestação de garantia se encontra prevista na legislação interna para 
créditos nacionais similares, cf. art.º 169.º do CPPT, e que visa garantir a cobrança, uma vez que, como 
resulta do art.º 199.º, n.º 1 do CPPT, se trata de um meio de assegurar os créditos do exequente, a mesma 
terá enquadramento neste n.º 4 do art.º 28.º do CPPT.

VIII - Certamente que, visando o pedido da autoridade requerente a cobrança de créditos, mal se 
compreenderia que esta simultaneamente tivesse de formular o pedido de adopção de medidas caute-
lares, sendo os dois pedidos incompatíveis entre si.

IX - A sentença recorrida ao assim não entender apresenta -se ilegal por desconformidade com os 
artigos 21.º e 28.º, nomeadamente com o n.º 4 deste art.º 28.º do Decreto -Lei n.º 296/2003, de 21/11, 
não merecendo por isso ser confirmada.

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.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II — Mostram -se provados os seguintes factos:
A) Pela Fazenda Pública foi instaurado contra a reclamante em 24/02/2010 o processo de execução 

fiscal n.º 3522201001014650 para cobrança da quantia de € 203.032,00, correspondente a dívida de 
contribuições de trabalho, na Holanda, relativa aos trabalhadores que em regime de curta deslocação 
executaram trabalhos naquele país, por conta da reclamante, nos anos de 2001 a 2003, instaurado 
na sequência de um pedido de cobrança do Estado Holandês, ao abrigo do disposto no Decreto -lei 
n.º 296/2003, de 21/11  - (conforme consta dos documentos de fls. 1 a 13 do processo de execução fiscal 
apenso, que aqui se dão por integralmente reproduzidos).
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B) Em 08/03/2010 foi a reclamante citada nos termos constantes dos documentos de fls. 14 e 15 
do PEF que aqui se dão por integralmente reproduzidos.

C) Em 23/03/2010 a reclamante deduziu oposição junto do Tribunal de Haia, ao abrigo do dis-
posto no art.º 27.º do Decreto -Lei n.º 296/2003, de 21/11, tendo dado conhecimento do facto ao Serviço 
de Finanças em 12/04/2010 e solicitado a suspensão da execução nos termos do n.º 1 do art.º 28.º do 
Decreto -Lei n.º 296/2003, de 21/11  - (cfr. fls. 16 a 20 do PEF).

D) Na sequência do requerimento referido na alínea precedente foi prestada informação em 
13/04/2010, com o seguinte teor:

«INTRODUÇÃO
1. Deu entrada em 2010 -04 -12 o requerimento junto aos autos fls. 16 a 28, com o n.º 6413, 

assinado pelo Advogado José Viana Carreira, mandatário da firma acima identificada, solicitando a 
suspensão do PEF supra, por ter deduzido oposição junto do Tribunal de Haia (Holanda,) ao abrigo 
do artigo 28º, n.º 1 do DL n. 296/2003.

Junta procuração forense (fls. 28) e oposição entregue no tribunal em causa.
ANÁLISE
2. Analisando os autos, verifica -se que os mesmos foram instaurados em 2010 -02 -24 (fls. 1), 

provenientes da Comissão Interministerial Assistência Matéria Cobrança, por dívida de crédito no 
período 2001 -2003, no Estado Membro da Holanda, pelo valor de € 203.032,00.

3. Foi o executado citado pessoalmente por carta registada com aviso de recepção em 2010 -03 -08 
(fls. 15).

4. Foi deduzida oposição no Tribunal de Haia ao abrigo do artigo 27.º do DL 296/2003 (fls. 20).
5. O DL 296/2003, de 11 de Novembro, tem por base Directivas da União Europeia estabelecendo 

as regras relativas à aplicação do mecanismo de assistência mútua entre os Estados Membros em 
matérias de créditos respeitantes a quotizações, direitos, impostos e outras medidas.

6. O artigo 28.º do referido diploma, no seu n.º 1, determina “Sempre que o crédito ou o título 
for objecto de uma acção no Estado Membro da autoridade requerente o processo de cobrança fica 
suspenso até decisão da instância competente”.

7. No n.º 4 do artigo referido no ponto anterior determina “O disposto no n.º 1 não prejudica a 
possibilidade de adopção de medidas cautelares necessárias para garantir a cobrança, nos termos 
previstos pela legislação interna para créditos nacionais similares”.

8. Ora aí entra o Código de Procedimento e Processo Tributário (CPPT) onde para o PEF ser 
suspenso determina o artigo 169.º, n.º 1 do CPPT “A execução fica suspensa até à decisão do pleito 
em caso de …, …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…”.

9. O n.º 5 determina “Se for recebida a oposição à execução, aplicar -se -á o disposto nos números 
1, 2 e 3”.

10. O artigo 52.º, n.º 1 e 2, da LGT determina no essencial o mesmo que o artigo referido no 
ponto anterior.

11. O artigo 170º do CPPT determina no seu n.º 1 “Quando a garantia possa ser dispensada nos 
termos previstos na lei, deve o executado requerer a dispensa ao órgão da execução fiscal …”.

12. O n.º 3 do mesmo artigo determina “O pedido a dirigir ao órgão da execução fiscal deve ser 
fundamentado de facto e de direito e instruído com a prova documental necessária”.

13. No requerimento entregue não existe qualquer referência à garantia.
14. A isenção da prestação de garantia está no artigo 52.º, n.º 4, da LGT que determina “... nos 

casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios económicos reve-
lada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, …”.

15. Passemos então ao cálculo da garantia a prestar, caso seja essa a opinião de V. Ex.ª.”.
16. Este está determinado no artigo 199.º do CPPT, no qual o seu n.º 5 determina “A garantia 

será prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de mora contados até à data do pedido, com o 
limite de 5 anos, e custas na totalidade, acrescida de 25 % da soma daqueles valores”.

17. Calculemos então o valor com a tabela abaixo indicada:

QUANTIA EXEQUENDA — € 203.032,00
JUROS DE MORA A PARTIR DE (artº 31º, n.º 1, DL 296/2003) — 28 -01 -2010
DATA DE ENTRADA REQUERIMENTO — 2010 -04 -12
JUROS DE MORA DEVIDOS (entre 28 -01 -2010 e 12 -04 -2010 (1))
Valor sujeito a JM  - € 192.868,00 — € 7.714,72
TAXA DE JUSTIÇA — € 2.224,65
ENCARGOS — € 11,73
TOTAL CUSTAS (2) — € 2.236,38
TOTAL — € 212.983,10
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ACRESCIDO 25% (3) — € 53.245,78
VALOR DA GARANTIA A PRESTAR — € 266.228,88
(1) Juros de mora calculados a taxa de 1% de acordo como n.º 1 do artigo 3.º do DL 73/99, de 15 

de Março
(2) Custas calculadas de acordo com o Regulamento das Custas dos Processos Tributários (DL 

n.º 29/98, de 11 de Fevereiro  - UC  - € 102,00)
(3) n.º 5 do artigo 199.º do CPPT

CONCLUSÕES
Face ao exposto, parece -nos que deve ser fixada a garantia a prestar em € 266.228,88 (duzentos 

e sessenta e seis mil duzentos e vinte e oito euros e oitenta e oito cêntimos), valor esse que após ser 
prestado suspenderá os autos ao abrigo do artigo 169.º do CPPT.»  - cfr. fls. 30 a 33 do PEF.

E) Com base na informação referida na alínea precedente foi proferido em 27/04/2010 o despacho 
reclamado, com o seguinte teor: «Notifique -se a executada para prestar garantia calculada de acordo 
com o disposto no art.º 199.º do CPPT»  - cfr. fls. 29 do PEF.

F) Através do ofício n.º 05667, datado de 28/04/2010, foi a executada notificada do despacho e 
informação referidos nas alíneas C) e E)  - (conforme documento de fls. 34 a 36 do processo de execução 
fiscal que aqui se dão por integralmente reproduzidos).

G) Em 25/05/2010 deu entrada no Serviço de Finanças de Oeiras 3 a presente reclamação  - (fls. 2 
dos autos).

III — Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Sintra que, dando 
procedência à reclamação dele interposto, anulou o despacho do Chefe de Finanças de Oeiras 3 que 
determinou que a executada, ora recorrida, prestasse garantia destinada a suspender o processo de exe-
cução fiscal contra si instaurado para cobrança de créditos do Estado Holandês ao abrigo do disposto 
no DL 296/2003, de 21/11.

Tal como resulta dos autos, a instauração da presente execução fiscal teve origem num pedido 
de cobrança proveniente da Holanda (Estado Membro da Autoridade Requerente) dirigido a Portugal 
(Estado Membro da Autoridade Requerida), ao abrigo do mecanismo de assistência mútua entre Estados 
Membros da Comunidade Europeia em matéria de créditos respeitantes a impostos, previsto no Decreto-
-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro, e na Directiva n.º 2008/55/CE, de 26 de Maio de 2008, para 
cobrança coerciva de contribuições de trabalho, na Holanda, relativas aos trabalhadores que, em regime 
de curta deslocação, executaram trabalhos naquele país, por conta da executada, nos anos de 2001 a 2003.

A execução foi instaurada em 24/02/2010 no Serviço de Finanças de Oeiras 3 e, uma vez efectuada 
a citação, a executada deduziu oposição junto do Tribunal de Haia, ao abrigo do disposto no artigo 27.º 
do DL 296/2003, tendo disso dado conhecimento ao Serviço de Finanças de Oeiras 3 e solicitado a 
suspensão da execução, nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do mesmo diploma legal.

Na perspectiva da executada, a dedução de oposição provoca a imediata suspensão da cobrança, 
em harmonia com o disposto nos artigos 22.º, n.º 1, alínea a) e 28.º, n.º 1 do DL 296/2003, e nos arti-
gos 7.º, n.º 2, alínea a), e 12.º, n.º 2, da Directiva 2008/55/CE, não sendo possível à Entidade Requerida 
fazer prosseguir a execução enquanto não for conhecida a decisão definitiva dessa acção ou enquanto 
não forem adoptadas, pela Entidade Requerente, as medidas de excepção da suspensão de cobrança 
previstas no artigo 29.º do DL n.º 296/2003.

Alega a entidade recorrente que, por força do que dispõe o n.º 4 do artigo 28.º deste DL, a sus-
pensão do processo de execução fiscal prevista no n.º 1 desta norma não impede a adopção de medidas 
cautelares por parte da Autoridade Requerida, caso essas medidas se encontrem previstas na legislação 
interna para créditos nacionais similares.

Na decisão recorrida, considerou a Mma. Juíza a quo que, podendo ser adoptados na assistência 
mútua em matéria de cobrança de créditos três tipos de procedimentos (pedido de informações, pedido 
de notificação e pedido de cobrança ou de adopção de medidas cautelares), claramente definidos e dife-
renciados nos artigos 21.º e seguintes do DL 296/2003, de 21/11, e tendo, no caso em apreço, o Estado 
Holandês apenas requerido um pedido de cobrança de créditos (cfr. alínea A) do probatório e doc. de 
fls. 3 do PEF), e não um pedido de adopção de medidas cautelares, no qual se inseriria, em seu entender, 
a prestação de garantia, não podia a Administração Fiscal portuguesa, enquanto Autoridade Requerida, 
determinar a prestação de garantia por parte da executada, devendo antes suspender de imediato o processo 
de cobrança, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do DL 296/2003, logo que teve conhecimento pela 
executada que esta apresentara no tribunal competente holandês processo de oposição à dívida exequenda.

Ou seja, entendeu a Mma, Juíza a quo que a adopção dessa medida de prestação de garantia de-
pende de solicitação expressa nesse sentido pela Autoridade Requerente, não sendo legítima a atitude da 
Autoridade Requerida de avançar com o processo de execução e obrigar a executada a prestar garantia 
idónea para obviar a um prosseguimento que nunca lhe foi solicitado.

Deste modo, a questão que cumpre analisar é a de saber se a decisão recorrida padece de erro 
de julgamento por erro na determinação da norma jurídica aplicável e incorrecta interpretação das 
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disposições relativas ao pedido de cobrança insertas no Decreto -Lei n.º 296/2003 e na Directiva 
n.º 2008/55/CE, do Conselho.

Vejamos. Dispõe o n.º 1 do artigo 28.º do DL n.º 296/2003, de 21/11, diploma que transpôs para a 
ordem jurídica interna portuguesa a Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março, que fixou as 
regras que as disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados membros devem 
conter no que respeita à assistência mútua em matéria de cobrança de créditos resultantes de operações 
do sistema de financiamento do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), bem 
como de direitos niveladores agrícolas e de direitos aduaneiros, e relativa ao imposto sobre o valor 
acrescentado e a determinados impostos, que “Sempre que o crédito ou o título for objecto de uma 
acção no Estado membro da autoridade requerente, o processo de cobrança fica suspenso até decisão 
da instância competente”, sendo que “A decisão de suspensão é tomada pela autoridade requerida 
com base na comunicação da autoridade requerente, do devedor ou dos serviços, organismos e en-
tidades competentes para a cobrança” (n.º 2 do mesmo normativo).

Estabelece ainda o n.º 4 deste preceito que “O disposto no n.º 1 não prejudica a possibilidade 
de adopção de medidas cautelares necessárias para garantir a cobrança, nos termos previstos pela 
legislação interna para créditos nacionais similares”.

Este n.º 4 do artigo 28.º do DL 296/2003 está em consonância com o artigo 12.º, n.º 2 da Directiva 
2008/55/CE, do Conselho, de 26 de Maio, que revogou a Directiva n.º 76/308/CEE, relativa à assis-
tência mútua em matéria de cobrança de créditos respeitantes a certas quotizações, direitos, impostos e 
outras medidas, o qual estabelece que “A partir do momento em que a autoridade requerida receber a 
notificação referida no n.º 1, seja por parte da autoridade requerente seja por parte do interessado, 
suspenderá o processo de execução, ficando a aguardar a decisão da instância competente nesta 
matéria, a não ser que a autoridade requerente solicite outro procedimento em conformidade com 
o segundo parágrafo do presente número.

Se considerar necessário, e sem prejuízo do disposto no artigo 13.º a autoridade requerida 
poderá recorrer a medidas cautelares para garantir a cobrança, na medida em que as disposições 
legislativas ou regulamentares em vigor no Estado -Membro em que ela tem a sua sede lho permitam 
em relação a créditos similares”.

Por sua vez, o artigo 13.º desta Directiva dispõe que “A pedido fundamentado da autoridade 
requerente, a autoridade requerida tomará medidas cautelares para garantir a cobrança de um 
crédito, na medida em que lho permitam as disposições legislativas e regulamentares em vigor no 
Estado -Membro onde ela tem a sua sede”.

Da conjugação destas normas resulta, sem dúvida, que o Estado Membro da Autoridade Requerida 
pode, se considerar necessário ou se tal lhe for pedido pela Autoridade Requerente, adoptar medidas 
cautelares necessárias para garantir a cobrança desde que previstas pela legislação interna para créditos 
nacionais similares.

A questão, porém, que vem colocada é, todavia, outra, ou seja, é a de saber se a Autoridade Reque-
rida pode determinar a prestação de garantia, como condição para a suspensão da execução, ou, se, pelo 
contrário, esta opera automaticamente logo que instaurada oposição à execução, independentemente de 
se poderem vir a adoptar medidas cautelares necessárias para garantir a cobrança da dívida.

E o que, a esse respeito, se disse no acórdão de 26/5/2010 desta Secção do STA, foi que «... a 
regulamentação desta situação tem de ser procurada … nas normas que prevêem a contestação dos 
créditos já no decurso do processo de cobrança, e que são as que constam dos artigos 27º, 28.º e 29.º 
do DL 296/2003 e no artigo 12.º da Directiva 2008/55/CE.

Dessas normas resulta o seguinte:
 - Se, no decurso do processo de cobrança, o crédito ou o título executivo for objecto de reclama-

ção, impugnação ou oposição à execução, a acção correspondente deve ser proposta perante a instância 
competente do Estado membro da Autoridade Requerente, em conformidade com a legislação interna 
desse Estado, devendo a Autoridade Requerida ser notificada, imediatamente, da propositura da acção 
 - artigo 27.º do DL 296/2003 e artigo 12.º n.º 1 da Directiva 2008/55/CE;

 - O processo de cobrança fica suspenso até decisão da instância competente desde o momento 
em que foi comunicada à Autoridade Requerida (pela Autoridade Requerente ou pelo interessado) a 
propositura da acção  - artigo 28.º n.º 1 do DL 296/2003 e artigo 12.º n.º 2 da Directiva 20081 55/CE;

 - A suspensão da execução não obsta a que a Autoridade Requerida, se considerar necessário ou 
se tal lhe for pedido pela Autoridade Requerente, possa recorrer a medidas cautelares para garantir a 
futura cobrança dos créditos  - artigos 12.º, n.º 2, segunda parte, e 13.º da Directiva 2008/55/CE;

 - Todavia, a Autoridade Requerente pode, desde que o permitam as disposições legislativas e 
regulamentares e as práticas administrativas em vigor no seu Estado, solicitar à Autoridade Requerida 
outro procedimento de cobrança para os créditos contestados, desde que isso seja igualmente permitido 
pelas disposições legislativas e regulamentares e as práticas administrativas em vigor no Estado da 
Autoridade Requerida  - artigo 29.º do DL 296/2003 e artigo 12º, n.º 2, segundo parágrafo, da Directiva 
2008/55/CE;
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 - Neste caso, se a decisão resultante da acção de contestação for favorável ao devedor e desta for 
proposta uma acção de reembolso ou de indemnização, a Autoridade Requerente ficará associada à 
Autoridade Requerida quanto aos processos de reembolso e de indemnização  - artigo 12.º, n.º 2, segundo 
parágrafo, da Directiva 2008/55/CE.

Concluindo, a regra geral para a situação de créditos contestados no decurso do processo de cobrança 
é a da imediata e automática suspensão do processo até à decisão da acção respectiva pela instância 
competente, e a única excepção a essa regra é a prevista no artigo 29.º do DL 296/2003 e no artigo 12.º, 
n.º 2, 2.º parágrafo da Directiva 2008/55/CE, que se traduz na possibilidade de a Autoridade Requerente 
solicitar a cobrança dos créditos contestados através de outro procedimento (desde que tal seja permitido 
pela legislação interna do seu Estado e pela legislação interna do Estado Requerido), não sendo legítimo 
à Autoridade Requerida proceder à aplicação directa dessa excepção, prosseguindo com a execução.

A suspensão opera, pois, automaticamente, em resultado da apresentação dos referidos meios de 
reacção, não estando dependente de acto administrativo expresso do órgão da execução nem podendo 
este condicionar essa suspensão.

O prosseguimento da execução, designadamente para a fase de penhora de bens, depende de pe-
dido a formular pela Autoridade Requerente ao abrigo do artigo 29.º do DL 296/2003 e do artigo 12º, 
n.º 2, 2.º parágrafo da Directiva 2008/55/CE.

É o que também resulta do ponto 12 do Considerando Introdutório da Directiva 2008/55/CE onde se 
afirma que «(12) Pode suceder, no decurso do processo de cobrança no Estado -Memhro onde a autori-
dade requerida tem a sua sede, que o crédito ou o título executivo que permite a sua cobrança, emitidos 
no Estado Membro onde a autoridade requerente tem a sua sede, seja impugnado pelo interessado.

Convém prever neste caso que a acção de impugnação seja proposta por este último perante a 
instância competente do Estado -Membro onde a autoridade requerente tem a sua sede e que a au-
toridade requerida deve suspender, salvo pedido em contrário da autoridade requerente, o processo 
de execução que iniciou até que haja uma decisão da instância competente» (nosso sublinhado).

E compreende -se essa imposição legal de a Autoridade Requerente manifestar a pretensão de utilizar 
o mecanismo excepcional de prosseguimento da cobrança, não só porque a possibilidade de cobrança 
de créditos contestados tem de estar autorizada na sua legislação interna, como, também, porque ela 
se constitui, em caso de provimento da impugnação ou da oposição, na obrigação de pagamento da 
indemnização devida pela execução indevida.

Do exposto decorre que, no caso vertente, tendo a devedora comunicado à Autoridade Reque-
rida a instauração de pedido de declaração de nulidade das notificações da liquidação do imposto em 
cobrança na execução, bem como a dedução de oposição à execução, o processo executivo tinha de 
ficar suspenso até decisão da instância competente, sem prejuízo do recurso a medidas cautelares para 
garantir a cobrança dos créditos exequendos.

Medidas cautelares que, na legislação portuguesa, são as que encontram previsão nos artigos 135.º 
e seguintes e 214.º do CPPT (arresto e arrolamento), tendo por objectivo garantir à administração tri-
butária a cobrança dos créditos tributários e do acrescido (juros e custas).

Pelo exposto, é ilegal a decisão proferida pelo órgão da execução no sentido de fazer depender a 
suspensão do processo da prestação de garantia..., manifestando, assim, a intenção de prosseguir com 
a execução (à revelia da vontade da Autoridade Requerente) na falta dessa prestação.

Cabe -lhe, antes, comunicar à Autoridade Requerente a situação gerada, para que esta possa dizer, 
impulsionar ou solicitar o que entender por conveniente.».

Acolhendo aqui, pois, a fundamentação expressa em tal aresto, não podemos deixar de concluir 
como naquele se fez que, instaurada oposição à execução fiscal, a suspensão desta opera automaticamente 
em resultado da apresentação daquele meio de reacção, não podendo o órgão da execução condicionar 
essa suspensão à prestação de uma garantia.

Suspensão essa que, porém, não obsta a que a Autoridade Recorrida, se considerar necessário 
ou se tal lhe for pedido pela Autoridade Requerente, possa recorrer a medidas cautelares para garantir 
a futura cobrança dos créditos em dívida, nos termos previstos pela legislação interna para créditos 
nacionais similares, e que, na legislação portuguesa, são as que encontram previsão nos artigos 135.º 
e seguintes e 214.º do CPPT (aresto e arrolamento).

É, assim, ilegal a decisão proferida pelo órgão da execução no sentido de fazer depender a sus-
pensão do processo da prestação de garantia.

A decisão recorrida deve, por isso, ser mantida, com a presente fundamentação.
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, 19 de Janeiro de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 
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 Acórdão de 26 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Prescrição da obrigação tributária. Execução fiscal. Prestação de garantia. Suspensão 
da execução. Suspensão do prazo de prescrição.

Sumário:

 I — As causas de interrupção da prescrição ocorridas antes da alteração do n.º 3 
do artigo 49.º 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 de-
curso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou 
não estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

 II — A paragem da execução fiscal por motivo de suspensão requerida pela executada 
é -lhe imputável, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal de pros-
seguir com ela.

 III — Assim sendo, nos termos do disposto nos artigos 49.º, n.º 3 da LGT e 169.º do CPPT, 
suspenso o processo de execução, na sequência da interposição de impugnação 
judicial e da prestação de garantia bancária, o prazo de prescrição manter -se -á 
suspenso enquanto durar aquela suspensão.

Processo n.º 1/11 -30.
Recorrente: Alpabrantes — Planeamento, Desenvolvimento urbano e Construções, 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  - ALPABRANTES  - PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES, 
LDA., com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão do Mmo. Juiz do TAF de Sintra 
que julgou improcedente a reclamação por si deduzida da decisão do órgão de execução fiscal que não 
reconheceu a prescrição da dívida exequenda e, em consequência, manteve a decisão impugnada, dela 
vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. A questão que justifica a intervenção do STA prende -se com a solução de direito adoptada pelo 
Tribunal recorrido, para não dar por verificada a prescrição da obrigação tributária.

2. A solução de direito adoptada pelo Juiz “a quo” fundamentou -se nas regras gerais da prescrição 
previstas no Cód. Civil  - art.ºs 326/1 e 327/1, em detrimento das regras específicas previstas no art.º 49.º 
da LGT.

3. Em função da aplicação dessas regras, a sentença recorrida desconsiderou todo o prazo decorrido 
entre a data da verificação do facto tributário e a data de interposição de impugnação e não contabilizou 
o prazo decorrido após a cessação da interrupção da prescrição.

4. Ao aplicar a lei civil por analogia a sentença recorrida violou o art.º 10/1 do Cód. Civil, na 
medida em que o recurso à analogia só é possível no caso de existência de lacuna. O que não é o caso.

5. E, também, o art.º 11/4 da LGT, uma vez que este proíbe o recurso à analogia das normas 
fiscais substantivas.

6. E mesmo quando residualmente aplicou o art.º 49.º da LGT fê -lo em clara violação da lei, na 
medida em que atribuiu à recorrente responsabilidade pela paragem do processo por mais de um ano, 
pelo facto de esta ter deduzido impugnação judicial.

7. A sentença recorrida viola também a lei quando não identifica a norma que a leva a concluir 
que a prestação de garantia bancária suspende o prazo de prescrição.

8. Essa interpretação não é possível nem à luz do art.º 169.º do CPPT nem ao abrigo dos artigos 48.º 
e 49.º da LGT.

9. A interpretação do art.º 169.º do CPPT em que “presumidamente” assenta a sentença recorrida 
não é possível à luz das regras interpretativas próprias do Estado de Direito.

10. As causas de suspensão e interrupção da prescrição estão enunciadas em lugar próprio, 
o art.º 49.º da LGT. O art.º 169.º do CPPT trata apenas das condições em que opera a suspensão da 
execução.

11. O art.º 169.º do CPPT trata apenas da suspensão do processo executivo. Também a sua inser-
ção sistemática, primeiro no Código do Procedimento e depois na secção VII em título “suspensão, 
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interrupção e extinção do processo” confirma que se trata de uma norma de natureza procedimental 
relativa apenas à marcha do processo executivo.

12. Por seu lado, a epígrafe do art.º 49.º da LGT e a sua inserção sistemática primeiro, na Lei 
Geral Tributária, no capítulo relativo à “extinção da relação jurídica tributária”, confirmam que se 
trata de uma norma de natureza substantiva relativa à subsistência da relação jurídica tributária.

13. Comparando a redacção dos dois artigos verificamos que em nenhuma parte da redacção 
do art.º 169.º do CPPT se utiliza, directa ou indirectamente, a expressão prescrição ou sequer a equi-
valente extinção da obrigação tributária.

14. A redacção do art.º 49.º da LGT também se cinge a questões substantivas relativas e circuns-
critas à interrupção e suspensão da prescrição. Nada acrescentando e nada dizendo sobre a matéria 
regulada no art.º 169.º do CPPT.

15. Da interpretação sistemática e literal resulta evidenciado que o legislador tratou a matéria da 
prescrição da obrigação tributária de forma autónoma e sem qualquer conexão com a matéria relativa 
à suspensão da execução.

16. Se reconstruirmos o espírito do legislador a partir das actas da discussão legislativa da maté-
ria na Assembleia da República constatamos que em nenhum momento é referida essa conexão entre 
“suspensão da execução” e “interrupção ou suspensão da obrigação tributária”.

17. A inexistência de qualquer correspondência, mesmo literal ou qualquer outra, entre 
o art.º 169.º do CPPT e o art.º 49.º da LGT confirma o absurdo/ilegalidade da solução interpre-
tativa da sentença recorrida.

18. A essa luz, a interpretação que presumidamente a sentença recorrida faz do art.º 169.º do 
CPPT ao assimilar os efeitos da suspensão da execução aos efeitos da suspensão da prescrição viola 
claramente o princípio constitucional da legalidade consagrado no art.º 103/2 da CRP.

19. No caso dos autos, o intérprete fez tábua rasa da lei, nomeadamente do art.º 49.º da LGT, 
exorbitando a sua função, arrogou -se a qualidade de legislador, atribuiu um sentido ao art.º 169.º do 
CPPT que a letra da lei não só não permite como até proíbe  - art.º 103/2 da CRP.

20. Ora, uma interpretação que não tenha qualquer correspondência na letra da lei viola as regras 
constitucionais gerais do Estado de Direito, nomeadamente dos princípios da legalidade, da reserva de 
lei e das específicas da actividade administrativa, nomeadamente da proporcionalidade, da justiça, da 
equidade e da boa fé  - art.ºs 18.º, 103.º e 266.º da CRP.

21. Ao omitir e não dar relevo às consequências legais decorrentes da sucessão no tempo dos 
diversos regimes de prescrição, nomeadamente as decorrentes do art.º 83.º -B da Lei 53 -A/2006, 
o Tribunal recorrido ao contabilizar como fez o prazo de prescrição errou na aplicação do direito.

22. A esse propósito, cabe referir que no caso dos autos houve dedução de impugnação judicial 
em 23/Abril/2004.

23. Em 22 de Abril de 2004 a requerente foi citada no âmbito do processo executivo.
24. Na data da apresentação da impugnação judicial tinham decorrido 3 anos, nove meses e quinze 

dias sobre a data da verificação do facto tributário.
25. Com a dedução de impugnação judicial e a citação da executada interrompeu -se o prazo de 

prescrição da obrigação tributária.
26. A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 

passivo faz cessar o efeito de interrupção da prescrição, somando -se neste caso o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação  - art.º 49/2 da LGT.

27. No caso, o prazo de prescrição interrompeu -se em 23 de Abril de 2004, por efeito da apre-
sentação de impugnação judicial.

28. Esse efeito cessou em 23 de Abril de 2005, pelo que nessa data começou de novo a correr o 
prazo de prescrição.

29. O prazo de prescrição contado desde essa data  - 23 de Abril de 2005  - até à data da apresen-
tação do presente requerimento perfaz cinco anos, dois meses e quinze dias.

30. Somando -se estes cinco anos, dois meses e quinze dias aos quatro, dois meses e um dia que 
decorreram até à apresentação da impugnação judicial, temos que decorreram 9 anos, cinco meses e 
seis dias.

31. Pelo que ao contrário do que se conclui na sentença recorrida a obrigação tributária 
está prescrita.

32. Já no decurso do prazo de prescrição foi publicada a Lei 53 -A/2006 que procedeu a alterações 
significativas ao regime da prescrição tributária.

33. Nomeadamente revogando o n.º 2 do art.º 49.º da LGT que dispunha “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 de-
corrido até à data da autuação”.
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34. A revogação do n.º 2 do art.º 49.º da LGT significa na prática que a paragem do processo por 
efeito de interposição de reclamação ou impugnação, como é o caso, não faz cessar o efeito interruptivo 
da prescrição.

35. Na prática a coberto da prescrição estabeleceu -se um regime de verdadeira imprescritibilidade.
36. No entanto, as disposições transitórias consignadas na Lei 53 -A/2006 salvaguardaram todos 

os prazos de prescrição em curso em que já tivesse decorrido o período de superior a um ano de para-
gem do processo.

37. Nesse sentido dispõe o art.º 83 -B da Lei 53 -A/2006:

Art.º 83 -B

(Disposições transitórias no âmbito da LGT)

“A revogação do n.º 2 do art.º 49.º da Lei Geral Tributária aplica -se a todos os prazos de prescri-
ção 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.”

38. A Lei 53 -A/2006 entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2007.
39. Nessa data há muito tinha decorrido o prazo de um ano de paragem dos presentes autos que 

se iniciara em 24 de Abril de 2004 com a interposição da presente impugnação e cessara em 24 de 
Abril de 2005.

40. Por força da disposição transitória consignada no art.º 83 -B, não se aplicam aos autos as 
alterações ao regime de prescrição instituído pela Lei 53 -A/2006.

41. Nesse pressuposto, mantém -se válida a contagem do prazo anterior, ao contrário do que 
resulta da sentença recorrida que não tirou as consequências do regime transitório instituído pela Lei 
53 -A/2006.

42. A “obrigação tributária” está extinta uma vez que entre a data da verificação do facto tributário 
 - 3/FEV/00  - e a data da apresentação do presente requerimento decorreram nove anos, cinco meses 
e seis dias.

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  - Mostram -se assentes os seguintes factos:
A. No dia 03/02/2000, a reclamante comprou o prédio rústico denominado Silveira, sito no Neudel, 

freguesia da Damaia, inscrito na matriz sob o artigo 54.º -A (PAT apenso).
B. Sobre esta compra recaiu liquidação de Imposto Municipal de Sisa no valor de € 598.557,48 e 

de juros compensatórios no valor de € 25.582,18, datada de 19/02/2004 (PAT apenso).
C. No dia 23/04/2004, a reclamante apresentou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra impug-

nação judicial daquelas liquidações, a qual correu termos sob o n.º 706/04.5BESNT (impugnação apensa).
D. A impugnação foi recebida por despacho datado de 08/10/2004 (processo apenso).
E. A reclamante apresentou articulado superveniente em 10/11/2004 (impugnação apensa).
F. A Fazenda Pública contestou em 11/01/2005 (impugnação apensa).
G. No dia 15/09/2005, foi proferida sentença no referido processo de impugnação, que a julgou 

improcedente (impugnação apensa).
H. Apresentado recurso, os autos subiram ao Tribunal Central Administrativo Sul no dia 13/01/2006 

(impugnação apensa).
I. Por decisão do Tribunal Central Administrativo Sul datada de 28/03/2006, não se tomou conhe-

cimento do recurso (impugnação apensa).
J. Por decisão do Tribunal Central Administrativo Sul datada de 04/07/2006, foi desatendido o 

requerimento de reforma e nulidade do acórdão reclamado (impugnação apensa).
K. Por decisão do Tribunal Central Administrativo Sul datada de 15/05/2007, julgou -se não veri-

ficada a oposição de acórdãos e declarou -se findo o recurso (impugnação apensa).
L. Por decisão do Tribunal Central Administrativo Sul datada de 11/07/2007, foi desatendida a 

reclamação da decisão referida no ponto K (impugnação apensa).
M. Apresentado pedido de reforma, por decisão do Tribunal Central Administrativo Sul datada 

de 25/10/2007, foi decidido não tomar conhecimento do pedido de reforma da decisão referenciada no 
ponto L (impugnação apensa).

N. A reclamante interpôs, então, recurso para o Tribunal Constitucional em 12/11/2007 (impug-
nação apensa).

O. O Tribunal Constitucional decidiu não tomar conhecimento do recurso em 09/10/2008, indefe-
rindo a reclamação desta decisão em 12/11/2008, indeferindo a reclamação desta decisão em 12/11/2008, 
com trânsito no dia 27/11/2008 (impugnação apensa).



137

P. Devido à falta de pagamento voluntário das liquidações referidas no ponto B, foi instaurado no Ser-
viço de Finanças de Amadora 3, no dia 06/04/2004, o processo de execução fiscal n.º 3611200401012045, 
em que é executada a ora reclamante (PEF apenso).

Q. A reclamante foi citada para a execução no dia 22/04/2004 (fls. 3 do PEF apenso).
No dia 03/05/2004, a reclamante informou na execução ter apresentado impugnação judicial da 

dívida e requereu prestar garantia (fls. 4 do PEF apenso).
R. No dia 02/08/2004, a reclamante apresentou garantia bancária na execução (fls. 16/17 do PEF 

apenso).
S. A reclamante remeteu petição inicial de oposição à execução fiscal, através de correio registado, 

ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, no dia 09/12/2008 (fls. 88/94 do PEF apenso).
T. Rejeitada liminarmente esta oposição no dia 11/09/2009, a reclamante interpôs recurso desta 

decisão (fls. 88/94 do PEF apenso).
U. No dia 22/07/2010, o Chefe de Finanças indeferiu o pedido da reclamante de reconhecimento 

da prescrição da dívida exequenda (PEF apenso).
III  - Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Sintra que julgou 

não prescrita a dívida exequenda, respeitante a sisa referente à compra de um prédio rústico efectuada 
em 3/2/2000.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza a quo que, sendo o prazo de prescrição de oito anos (artigo 
48.º, n.º 1 da LGT), e tendo -se o mesmo iniciado nessa data, não ocorrera ainda a prescrição da dívida, 
porquanto tal prazo se interrompeu com a citação da executada, ora recorrente, em 22/04/2004.

E interrompida a prescrição nessa data, ficou inutilizado todo o tempo decorrido até aí, não tendo o 
novo prazo de prescrição ainda sequer começado a correr, uma vez que o processo de execução continua 
pendente, sem que tenha estado parado por mais de um ano (artigos 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º 1 do CC).

Além do mais, também o processo de execução veio a ficar suspenso, na sequência da interposição 
de impugnação judicial (em 23/04/2004) e da prestação de garantia bancária, sendo óbvio que a referida 
paragem é imputável à ora recorrente.

Contra esta decisão se insurge a recorrente alegando, em síntese, que com a dedução de impugnação 
judicial e a citação da executada se interrompeu o prazo de prescrição da obrigação tributária.

E que a paragem do processo de impugnação por período superior a um ano por facto não im-
putável ao sujeito passivo fez cessar o efeito de interrupção da prescrição, somando -se, neste caso, o 
tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação, pelo que, assim, no 
caso, o prazo de prescrição se interrompeu em 23/04/2004, por efeito da apresentação da impugnação 
judicial, mas tendo cessado esse efeito em 23/04/2005 haveria que somar o tempo decorrido após esta 
data com o que decorreu desde 03/02/2000 até 23/04/2004, concluindo -se, dessa forma, pela prescrição 
da obrigação tributária aqui em causa.

Não tem, porém, razão a recorrente.
Senão, vejamos. Desde logo, porque, para assim concluir, parte a recorrente do pressuposto de 

que o processo de impugnação esteve parado desde a sua autuação por período superior a um ano e 
por facto que lhe não seria imputável.

Ora, como resulta do probatório fixado, tal pressuposto não se verifica.
Aliás, já na própria decisão recorrida se sublinha isso mesmo, referindo -se expressamente que 

não ocorreu paragem por prazo superior a um ano, seja no processo de impugnação, seja no processo 
de execução, sendo que a reclamante, ora recorrente, faz tal alegação sem que em momento algum 
concretize onde vislumbrou essa paragem.

É certo que o processo de execução fiscal veio a ficar suspenso na sequência da interposição da 
impugnação judicial e da prestação da garantia bancária.

Mas a paragem da execução fiscal, por motivo da suspensão requerida pela executada, é -lhe im-
putável, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal de prosseguir com ela.

E, assim sendo, nos termos do disposto nos artigos 49.º, n.º 3 da LGT e 169.º do CPPT, tendo o 
processo de execução fiscal ficado suspenso, o prazo de prescrição também ficou suspenso (v., neste 
sentido, entre outros, o acórdão deste Tribunal de 4/3/09, proferido no recurso n.º 160/09).

Por outro lado, não colhe a invocada aplicação da lei civil por analogia quando o que a Mma. 
Juíza a quo fez foi aplicar as regras da prescrição previstas no CC a coberto do disposto na alínea d) 
do artigo 2.º da LGT.

Como em nenhum momento também na decisão recorrida se afirma que é a prestação de garantia 
bancária que suspende o prazo de prescrição mas que o que resulta do artigo 49.º, n.º 3 da LGT (na 
redacção da Lei 100/99, de 26/7) é que a suspensão do prazo de prescrição legal é devida à instauração 
da impugnação.

Sendo que essa interpretação tem perfeito acolhimento na norma citada.
Por último, também não é verdade que na decisão recorrida se não tenha dado relevo às conse-

quências legais decorrentes da sucessão no tempo dos diversos regimes de prescrição, nomeadamente 
as decorrentes do artigo 83 -B da Lei 53 -A/2006, ao contabilizar como fez o prazo de prescrição.
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Com efeito, como vem decidindo este STA, as causas de interrupção da prescrição que ocorre-
ram antes da alteração ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT introduzida pela Lei 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 decurso do prazo de prescrição, enquanto o 
respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto não imputável 
ao contribuinte.

Daí que, suspenso o processo de execução, na sequência da interposição de impugnação judicial 
e da prestação de garantia bancária, o prazo de prescrição manter -se -á suspenso enquanto durar aquela 
suspensão, atento o disposto no n.º 3 do artigo 49.º da LGT (redacção da Lei 100/99, de 26/7).

Razão por que a dívida em causa ainda se não mostra prescrita.
A decisão recorrida que assim entendeu deve, por isso, manter -se.
IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em negar provimento ao recurso, confirmando, assim, a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Janeiro de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 26 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Competência, em razão da hierarquia, do STA.

Sumário:

Suscitando o recorrente questão de facto da qual pretende extrair consequências jurí-
dicas, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, 
por isso, competente para dele conhecer o TCA e não o STA.

Processo n.º 424/10 -30.
Recorrente: Cofaco Açores — Indústria de Conservas, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. Cofaco Açores – Indústria de Conservas. Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da 
sentença proferida pelo TAF de Ponta Delgada que lhe julgou improcedente a impugnação judicial de-
duzida contra liquidação adicional de IVA respeitante ao ano de 2004, acrescida de juros, no montante 
14.171,11 Euros.

1.2. A recorrente termina as respectivas alegações formulando as Conclusões seguintes:
A) Recorrente apresentou impugnação judicial contra acto da Fazenda Publica, em virtude da 

alegada falta de liquidação do IVA sobre o valor dos subsídios, no âmbito do projecto INGA, recebidos 
no ano de 2004.

B) A douta sentença ora recorrida confirma este entendimento, razão pela qual se recorre.
C) O juiz a quo conclui que “se por cada bem ou serviço que é vendido se concede determinada 

subvenção, então no preço real de cada produto vendido deverá ser incorporada essa subvenção. (...) 
Ora, parece que tais condicionalismos se verificam no presente caso já que a subvenção é atribuída com 
referência ao preço final dos bens transmitidos, sendo calculada em função das vendas.”

D) Padecendo de erro de julgamento.
E) O juiz a quo, limitou -se a decompor o artigo do CIVA aqui em causa, aplicando discriciona-

riamente ao caso em apreço.
F) A questão primordial que aqui está em causa é a de saber se esta incidência está prevista na 

disposição legal contida no art. 16º n.º 5, alínea c) do Código do IVA (CIVA).
G) Ou seja, apenas serão tributadas as subvenções que digam respeito e que estejam directamente 

ligadas ao preço de cada operação, determinadas em função das unidades transmitidas/vendidas.
H) Isto é, serem estabelecidas com referência ao preço ou às quantidades transmitidas.
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I) O douto tribunal relativiza a questão da inclusão dessa norma de Tributação no art. 34º n.º 4 da 
Lei 127 -B/97, de 20 de Dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para o ano de 1998 afirmando 
que o argumento “nem convence nem adianta grande coisa na procura da solução correcta”.

J) Esta norma de tributação, sendo de aplicação às pescas, não pode ser aplicada aos subsídios 
do azeite.

K) Acresce que, ainda assim, a norma aqui em causa é uma norma de aplicação temporal limitada, 
uma vez que tem uma vigência anual, correspondente à vigência do respectivo Orçamento de Estado, 
neste caso para 1998.

L) A mesma não estaria em vigor no ano em causa, ou seja, 2004.
M) Os subsídios constituem intervenções destinadas a regularizar os mercados agrícolas.
N) São destinatários destas acções (...) os operadores do sector da transformação afectados pelos 

custos suplementares do escoamento impostos pela situação gerada pela ultraperificidade.
O) Subjacente à atribuição dessa subvenção é a da protecção da indústria do azeite, de modo a 

beneficiar a empresa a que o mesmo se destina, e subsidiando uma actividade agrícola nacional.
P) Este é um subsídio à agricultura, ainda que seja utilizado na indústria transformadora.
Q) Os subsídios são concedidos à produção.
R) Ora, se estes são concedidos à produção, ficam fora da previsão do art. 16º do CIVA, bem 

como do art. 34º da Lei do OE para 1998.
S) É com base na necessidade de matéria -prima e sua aquisição que são calculados os subsídios 

em apreço.
T) O que nada tem a ver com o preço de venda praticado.
U) O subsídio é atribuído à produção, e para as necessidades dessa produção.
V) Assim também tem entendido o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.
W) Em suma, as subvenções que cobrem uma parte dos custos de funcionamento e impliquem 

uma diminuição do preço do bem são tributadas, havendo a tributação quando estejam em causa o 
preço da operação.

1. Ao ser aplicado o IVA a este subsídio, as entregas desses montantes sem mais indicação, teriam 
já incluído o respectivo valor.

X) Ou seja, a Administração Fiscal reduz o benefício atribuído pela Comunidade Europeia sem 
que para tal tenha poder nem competência

Y) Violando o principio constitucional vigente no nosso ordenamento do intitulado primado do 
direito comunitário, previsto no art. 8º da Constituição da República Portuguesa.

Z) Consta do próprio impresso oficial de candidatura: “restituição à produção para o azeite utili-
zado no fabrico de conservas de peixe.

AA) O subsídio é apurado tendo em conta a utilização do azeite na produção de conservas de 
peixe.

BB) Após análise por parte dos serviços, é pago o valor do subsídio.
CC) O INGA acedeu em pagar o subsídio sem sequer ter solicitado a respectiva factura ou docu-

mento equivalente em termos de IVA.
DD) E sem sequer ter informado a Recorrente dessa implicação fiscal.
EE) Em caso de se considerar devidos estes montantes, torna -se necessário proceder à correcção do 

IRC relativo ao ano de 2004, uma vez que os proveitos do exercício a ter em conta são em número inferior.
Termina pedindo que seja dado provimento ao recurso e revogada a sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Sul, este Tribunal veio, por acórdão de 13/4/2010 

(fls. 149 e sgts.) a declarar -se incompetente, em razão da hierarquia, para dele conhecer, com fun-
damento em que o recurso versa exclusivamente matéria de direito, declarando, consequentemente, 
competente este STA.

Remetidos os autos a este Tribunal, foram com Vista ao MP, o qual suscitou, desde logo, a questão 
prévia da incompetência, em razão da hierarquia, deste mesmo STA, nos termos seguintes:

«QUESTÃO PRÉVIA: Incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da 
hierarquia.

O TCA Sul, por douto acórdão de 30 de Março de 2010, declarou -se incompetente em razão da 
hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, por entender não ter sido posta em causa 
a matéria de facto mas, exclusivamente, matéria de direito, como resulta do teor das conclusões das 
alegações de recurso.

A matéria de facto dada como assente no Tribunal recorrido resume -se ao seguinte:
“Referem -se os factos que importam à decisão e que decorrem do acordo sobre os mesmos que 

resulta do teor dos articulados, bem como da análise dos documentos juntos ao processo
A Administração Fiscal procedeu a liquidação adicional de IVA, no montante de 13.609,56 €, 

acrescido de 561,55 € de juros, relativo ao valor de subsídios recebidos no ano de 2004 pela impugnante, 
no âmbito do INGA (aquisições de azeite).
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Notificada de tal liquidação, a impugnante apresentou oportunamente reclamação, que veio a ser 
indeferida.”

Nas conclusões das alegações de recurso a Recorrente afirma factos que não constam do proba-
tório, tais como os que se passam a reproduzir:

 - No ponto Q) alega que “os subsídios são concedidos à produção”.
 - No ponto U) alega que “o subsídio é atribuído à produção e para as necessidades dessa produção.”
 - No ponto Z) afirma que “consta do próprio impresso oficial de candidatura: “restituição à pro-

dução para o azeite utilizado no fabrico de conservas de peixe.”
 - No ponto CC) alega que “o INGA acedeu em pagar o subsídio sem sequer ter solicitado a res-

pectiva factura ou documento equivalente em termos de IVA.”
 - E, no ponto DD) conclui afirmando “nem sequer ter informado a Recorrente dessa implicação fiscal.”
 - No ponto 8 da alegação de recurso refere -se que a sentença “relativizou todas as outras questões co-

locadas pela ora recorrente, fazendo tábua rasa dos argumentos e extensa documentação junta aos autos.”
 - No ponto 9 conclui que “se essa documentação tivesse sido devidamente analisada, a decisão 

final do presente processo teria, necessariamente, de ser outra.”
Salvo o merecido e devido respeito por opinião contrária, entendemos que a Recorrente põe em 

causa questões atinentes à prova, nomeadamente quando refere a existência de défice instrutório con-
dicionador da prolação de sentença.

Recentemente, este STA, por acórdão de 28/10/2009, decidiu que “se nas conclusões das alegações 
de recurso o recorrente controverte o julgamento de facto levado a efeito pelo M.mo juiz., retirando 
daí relevantes consequências jurídicas, é competente para conhecer do recurso o Tribunal Central 
Administrativo.”

No caso concreto a Recorrente procede à afirmação de factos que não foram estabelecidos pelo 
Tribunal a quo, pretendendo daí retirar ilações e apoio para a posição que defende.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da sua com-
petência em relação a do Tribunal Central Administrativo deve entender -se que o recurso não tem por 
fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões das respectivas alegações o 
recorrente invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, 
independentemente da atendibilidade ou relevo dos mesmos para o julgamento da causa.

Verifica -se, portanto, em nosso entender, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo 
para conhecimento do recurso, já que versando matéria de facto, será competente para dele conhecer o Tri-
bunal Central Administrativo do Sul  - artigos 280º, n.º 1 do CPPT e 26º, alínea b) e 38º, alínea a) do ETAF.

O facto de já existir no processo uma decisão do TCA Sul sobre a questão da competência hierár-
quica, não impede agora uma tomada de posição em sentido divergente, porquanto, nessas situações, 
prevalece a decisão do Tribunal de hierarquia superior, como estabelece o n.º 2 do artigo 5º do ETAF.

Nestes termos, é nosso parecer, dever este Supremo Tribunal declarar -se incompetente em razão 
da hierarquia para o conhecimento deste recurso.»

1.5. Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre esta questão prévia suscitada 
pelo MP, nada disseram.

1.6. Foram colhidos os Vistos legais.
1.7. Face ao teor das conclusões da alegação de recurso e face à questão suscitada pelo MP, importa, 

prioritariamente, apreciar a questão da competência do STA para conhecer do presente recurso.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
 - A Administração Fiscal procedeu a liquidação adicional de IVA, no montante de 13.609,56 €, 

acrescido de 561,55 € de juros, relativo ao valor de subsídios recebidos no ano de 2004 pela impugnante, 
no âmbito do INGA (aquisições de azeite).

 - Notificada de tal liquidação, a impugnante apresentou oportunamente reclamação, que veio a 
ser indeferida.

3. Apreciando:
3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se estão, ou não, sujeitos a IVA os subsídios 

recebidos pela autora e atribuídos pelo INGA, reportados às aquisições de azeite, e, mais concretamente, 
saber se estes integram a previsão do art. 16º, n.º 5, alínea c) do CIVA, que inclui no valor tributável 
das transmissões sujeitas àquele imposto «as subvenções directamente conexas com o preço de cada 
operação, considerando como tais as que são estabelecidas em função do número de unidades transmi-
tidas ou do volume dos serviços prestados e sejam fixadas anteriormente à realização das operações», 
a sentença recorrida veio a concluir que, no caso, dado que «a subvenção é atribuída com referência ao 
preço final dos bens transmitidos, sendo calculada em função das vendas», cai na previsão da alínea c) 
do n.º 5 do art. 16º do CIVA. e, consequentemente, julgou improcedente a impugnação.

Discordando do assim decidido, a recorrente interpôs, como acima se disse, para o TCA Sul, o 
presente recurso, com as respectivas alegações e as Conclusões acima transcritas, o qual se julgou 
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por versar exclusivamente matéria de 
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direito. E subidos os autos a este STA, o MP logo suscitou, face ao teor das Conclusões do recurso, a 
incompetência, em razão da hierarquia, do STA, por entender que o recurso não versa exclusivamente 
matéria de direito.

Importa, assim, apreciar desde já esta questão prévia da incompetência, pois que a sua eventual 
procedência prejudicará, precisamente, o conhecimento de qualquer outra (cfr. n.º 2 do art. 16º do CPPT 
e arts. 101º e segts. do CPC), sendo que a infracção das regras da competência em razão da hierarquia 
determina a incompetência absoluta do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou 
suscitada até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. nºs. 1 e 2 do art. 16 do CPPT).

Vejamos, pois:
3.2. Ora, tal como resulta da alínea b) do art. 26º e da alínea a) do art. 38º do ETAF (na redacção da 

Lei 107 -D/2003 de 31.12) e do n.º 1 do art. 280º do CPPT), a competência do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários 
restringe -se, exclusivamente, a matéria de direito, constituindo, assim, uma excepção à competência 
generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete (cfr. alínea a) do art. 38º) conhecer 
«dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26º.

Em consonância, o n.º 1 do art. 280º do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributários 
de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclu-
sivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.

Reserva -se, portanto, ao Supremo Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, com 
intervenção reservada para os casos em que a matéria de facto controvertida no processo esteja estabi-
lizada e apenas o direito se mantenha em discussão.

E embora para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, haja que atentar, em prin-
cípio, apenas no teor das conclusões da alegação do recurso (pois por aquelas se define o objecto e se 
delimita o âmbito deste  - cfr. o n.º 3 do art. 684º e os nºs 1 e 3 do art. 690º, ambos do CPC) e verificar 
se, perante tais conclusões, as questões controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade 
de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, pelo contrário, a sua apreciação implica a 
necessidade de dirimir questões de facto (ou porque o recorrente defende que os factos levados ao 
probatório não estão provados, ou porque diverge das ilações de facto que deles se devam retirar, ou, 
ainda, porque invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferen-
tes para o julgamento da causa), não deixa de ser necessário confrontar as Conclusões com a própria 
substância das alegações do recurso, nomeadamente, se nestas se afrontar expressamente a factualidade 
que suporta a decisão.

E se o recorrente suscitar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, ficando, desde logo, definida a competência do Tribunal Central 
Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a 
discordância sobre a matéria fáctica, ou que os factos não provados alegados são irrelevantes para a 
decisão do recurso.

E para efeitos da mesma competência, há, ainda, que atentar, sendo caso disso, se em sede de contra-
-alegações, vem requerida a ampliação do âmbito do recurso ao abrigo do disposto no art. 684º -A do CPC.

3.3. No caso vertente, como aponta o Exmo. PGAdjunto, a recorrente, nas conclusões das alega-
ções de recurso, afirma factos que não constam do probatório, nomeadamente:

 - Na Conclusão Q) alega que “os subsídios são concedidos à produção”.
 - Na Conclusão U) alega que “o subsídio é atribuído à produção e para as necessidades dessa 

produção.”
 - Na Conclusão Z) afirma que “consta do próprio impresso oficial de candidatura: “restituição à 

produção para o azeite utilizado no fabrico de conservas de peixe.”
 - Na Conclusão CC) alega que “o INGA acedeu em pagar o subsídio sem sequer ter solicitado a 

respectiva factura ou documento equivalente em termos de IVA.”
 - E na Conclusão DD) conclui afirmando “nem sequer ter informado a Recorrente dessa impli-

cação fiscal.”
Por outro lado, no Item n.º 8 da alegação de recurso, a recorrente refere que a sentença “relativizou 

todas as outras questões colocadas pela ora recorrente, fazendo tábua rasa dos argumentos e extensa 
documentação junta aos autos.”

E no Item n.º 9 conclui que “se essa documentação tivesse sido devidamente analisada, a decisão 
final do presente processo teria, necessariamente, de ser outra.”

Ora, salvo o devido respeito, afigura -se -nos que a Recorrente, por um lado, afirma factos que nem 
foram estabelecidos pelo Tribunal a quo (pois que não estão contemplados no Probatório da sentença 
recorrida, como dele se vê claramente), nem têm suporte na mesma decisão e, por outro lado, suscita, 
mesmo, nos excertos indicados, questões atinentes à prova, nomeadamente quando refere a existência 
de défice instrutório condicionador da prolação de sentença, juntando, aliás, com as próprias alegações, 
extensa documentação (fls. 118 a 133), pretendendo daí retirar ilações e apoio para a posição que defende, 
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no sentido de que a subvenção não é atribuída com referência ao preço final dos bens transmitidos nem 
é calculada em função das vendas, mas, ao contrário (configurando -se como um subsídio à agricultura 
e à produção da indústria de azeite e beneficiando a empresa a que se destina) é concedido à produção 
e calculado com base nas necessidades de matéria prima, em vez de o ser com referência ao preço final 
do produto conservas de peixe.

Ou seja, estas questões substanciam -se em alegação que envolve a apreciação de matéria de facto 
que não vem estabelecida no Probatório e que tem de ser decidida primacialmente à face dos pertinentes 
elementos de prova, e não da mera interpretação de normas jurídicas.

Por isso, em suma, também terá de se concluir que, no caso, o recurso não tem por fundamento 
exclusivamente matéria de direito, sendo, por isso, competente para o seu conhecimento a Secção do 
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, a tanto não obstando o facto de já existir 
no processo decisão do TCA Sul sobre a questão da competência hierárquica.

Com efeito, tal não é impeditivo da presente decisão em sentido divergente, sendo que, nessas 
situações, prevalece a decisão do Tribunal de hierarquia superior, como estabelece o n.º 2 do artigo 5º 
do ETAF e sendo, ainda, que a infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina 
a incompetência absoluta do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada 
até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. nºs. 1 e 2 do art. 16 do CPPT).

Procede, portanto, a questão suscitada pelo MP, ficando, nesta medida, prejudicado o conhecimento 
das restantes questões suscitadas no recurso.

DECISÃO
Termos em que se acorda em declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão 

da hierarquia, para conhecer do presente recurso e em declarar (nº 3 do art. 18º do CPPT) competente 
o Tribunal Central Administrativo Sul (Secção do Contencioso Tributário), para o qual a Recorrente 
poderá requerer a remessa do processo, de harmonia com o preceituado no n.º 2 daquele mesmo artigo.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 26 de Janeiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — António Calhau. 

 Acórdão de 26 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Reclamação e graduação de créditos. artigo 218.º n.º 3 do CPPT. Execução comum/
execução fiscal. Litispendência. Caso Julgado.

Sumário:

 I — O disposto no n.º 3 do artigo 218.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, nos termos do “podem ser penhorados pelo órgão da execução fiscal 
os bens apreendidos por qualquer tribunal, não sendo a execução, por esse motivo, 
sustada nem apensada”, afasta a aplicabilidade às execuções fiscais do disposto 
no artigo 871.º do Código de Processo Civil;

 II — Havendo identidade de credores reclamantes em dois processos diferentes (um 
deles comum, o outro fiscal), mas coexistindo os créditos reclamados, no pro-
cesso fiscal, com os créditos exequendos, não ocorre litispendência, pois que tal 
excepção pressupõe, além do mais, a “identidade dos sujeitos”, “sob o ponto de 
vista da sua qualidade jurídica” (cfr. os números 1 e 2 do artigo 498.º do CPC), 
que se não verifica, pois que na execução fiscal, a par dos reclamantes, o órgão 
da execução pretende também que os créditos exequendos sejam graduados.

 III — Tal não obsta, contudo, a que a decisão tomada no processo comum quanto à 
existência ou não de privilégios creditórios dos créditos reclamados e à gradu-
ação dos créditos que dele foram objecto não se deva impor, porque anterior, no 
processo fiscal, se neste dela for dado conhecimento, pois que a tal obriga o caso 
julgado material formado em relação aos créditos que apreciou e às pessoas que 
abrangeu, na medida em que tem força obrigatória dentro do processo e fora 
dele (cfr. o Acórdão deste Tribunal de 11 de Dezembro de 2007, rec. n.º 466/07).
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Processo n.º 484/10 -30.
Recorrentes: Maria Ivone Alves Serras e Isabel dos Prazeres Martins Cardoso.
Recorridos: Fazenda Pública e outros.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Maria Ivone Alves Serras e Isabel dos Prazeres Martins Cardoso, ambas com os sinais dos 
autos, recorrem para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 30 de 
Novembro de 2009, proferida no processo de reclamação de créditos n.º 812/08, apresentando para tal 
as seguintes conclusões:

1ª. Ocorre litispendência entre esta execução fiscal e a execução para pagamento de quantia certa 
n.º 3321/07.8TTLSB agora distribuído à 2.ª Secção do 1º Juízo do Tribunal de Trabalho de Lisboa, 
(anteriormente n.º 254/98, da 3ª Secção do 1º Juízo);

2ª. A decisão impugnada viola caso julgado formado naquele dito processo do Tribunal de Tra-
balho com a prolação do acórdão do TRL de 9/1/2008, transitado em julgado e onde se decidiu bene-
ficiarem os créditos das Recorrentes de privilégio mobiliário geral e imobiliário geral e se graduarem 
tais créditos em 1º lugar;

3ª A sentença é nula por omissão de conhecimento e de decisão sobre questão que deveria co-
nhecer (artigo 668 nº1 alínea d) do CPC pois:

a) não conheceu nem decidiu da alegação das Recorrentes de que os seus créditos beneficiavam 
de privilégios creditórios mobiliário e imobiliário geral;

b) que era dever da Srª Juíza recorrida (oficiosamente e sem necessidade de tal questão ser 
suscitada por ninguém) sindicar e decidir se, por força da inovação introduzida pelo artigo 4.º da Lei 
n.º 96/2001, de 20/08, os créditos reclamados também gozam de privilégio mobiliário e imobiliário geral.

4ª Mas se se dever entender que há, na sentença, pronúncia ou decisão “implícita” de inexistên-
cia dos ditos privilégios creditórios quanto aos créditos das ora Recorrentes, então sempre se teria de 
considerar nula a sentença, por falta de fundamento da decisão nessa parte (artigo 668º nº1 alínea c).

5ª. Os créditos em causa estavam abrangidos pelos ditos privilégios pois a intenção do Legislador 
só pode ter sido a de conferir, pela Lei 96/01, protecção aos outros créditos laborais de trabalhadores 
que já beneficiavam da protecção dada pela Lei 17/86 mas também de dar maior protecção aos cré-
ditos dos trabalhadores que, por alguma circunstância – por exemplo por não ter sido suscitada ou 
requerida a verificação pelo IDICT da situação de salários em atraso – não tivessem os seus créditos 
abrangidos por aquele primeiro diploma.

6ª. Aplicam -se ao caso das Recorrentes os privilégios previstos nas normas da Lei 17/86 já que 
por sentença de 23 de Junho de 2000, no processo n.º 3321/07.8TTLSB agora distribuído à 2ª Secção 
do 1º Juízo do Tribunal de Trabalho de Lisboa, (anteriormente n.º 254/98, da 3ª Secção do 1º Juízo, por 
via da redistribuição resultante da extinção das 3ªs secções) e transitada em julgado, a aqui Executada 
foi condenada a pagar às ora Recorrentes, créditos laborais provenientes de salários em dívida res-
peitantes ao período anterior ao despedimento e a período subsequente, a consequente indemnização 
por cessação do contrato, reparação por danos não patrimoniais e juros de mora;

7ª A decisão, nesta execução fiscal, de graduar em 1º lugar os créditos dos trabalhadores Vítor 
Manuel Costa Duarte e Sofia Margarida Santos Esteves Duarte, em 2º lugar os créditos derivados 
de IMI, em 3º os créditos da empresa PORTALEX, SA, em 4º os créditos das aqui recorrentes Ivone e 
Isabel e em 5º os créditos de IVA e coimas e juros de mora é, salvo o devido respeito, errónea e deve 
ser corrigida;

É que
8ª Sejam ou não os créditos das ora Recorrentes abrangidos directamente pelas normas e privi-

légios da Lei 17/86, a verdade é que os créditos das recorrentes dispõem de um privilégio imobiliário 
geral que determinava e impunha a sua graduação em 1º lugar e em paridade com os créditos dos 
ditos Vítor e Sofia por força da entrada em vigor da Lei 96/01, que, no seu artigo 4.º, veio conferir tal 
privilégio aos créditos laborais constituídos anteriormente e não abrangidos directamente pela Lei 
17/86 de 14.07, e ainda não graduados, como era o caso dos créditos das aqui recorrentes.

9ª. A esse tempo – 20/9/01 – já fora prolatada e tansitara em julgado a sentença de condena-
ção da aqui Executada que reconheceu às Recorrentes o direito a haver, daquela, os salários em 
dívida, a indemnização por cessação do contrato de trabalho, uma reparação por danos morais e 
juros de mora.

10ª.E tal privilégio creditório imobiliário geral fora conferido, pela mencionada Lei 99/01, 
retroactivamente (abrangendo indiscutivelmente os créditos das aqui Recorrentes, pois estes ao 
tempo já existiam e estavam judicialmente declarados mas não tinham sido objecto de sentença de 
graduação);
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11ª. O privilégio imobiliário geral confere às Recorrentes o direito de serem pagas e os seus cré-
ditos graduados em primeiro lugar, em paridade com os reclamantes Vítor e Sofia, independentemente 
da data do registo da penhora que requereram.

12.ª Assim, é manifesto que os créditos das aqui Recorrentes tinham de ser graduados 
– contra o que se diz na sentença – e por igual modo ao que foi decidido quanto aos créditos dos 
reclamantes Vítor e Sofia antes do crédito de IMI e do crédito da reclamante PORTALEX e em 
primeiro lugar.

13ª. As Recorrentes tinham salários em atraso, encontravam -se abrangidas pelo normativo ex-
cepcional criado pela Lei 17/86 de 14.06. E não se despediram por salários em atraso porque foi a 
própria entidade patronal que o fez;

14ª. Entender -se que o preceituado na LSA conjugado com o artigo 4º da Lei 99/01 se não aplica 
ao caso dos autos, é fazer uma leitura errónea e inconstitucional dessas leis, já por se dar tratamento 
desigual a situações iguais, já por não respeitar os princípios, sempre vinculativos e presentes nas leis 
laborais: o princípio do “favor laboratoris” e o princípio da “igualdade de tratamento”, este com 
assento na Constituição – artigos 13º e 59º.

15ª. A decisão impugnada, além de nula pelas razões expostas, viola o caso julgado e aplica ou 
interpreta erroneamente e com violação da Constituição, a Lei 17/86 de 14.04 (LSA) e o artigo 4º da 
Lei 99/01, de 20/08, pelo que,

Deve a sentença ser anulada ou revogada e, em qualquer caso, substituída por outra decisão que, 
reconhecendo que os créditos das Recorrentes beneficiam dos privilégios mobiliários e imobiliários 
gerais, os gradue em 1º lugar em paridade com os demais créditos laborais, com o que se fará JUSTIÇA!

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Ministério Público não emitiu parecer sobre o mérito do recurso (fls. 511 e 512 verso dos 

autos).
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
Importa verificar, em primeiro lugar  - pois que se trata de questão que logicamente precede o 

conhecimento do mérito da decisão e que a proceder obsta ao conhecimento das demais questões sus-
citadas (artigo 660.º do Código de Processo Civil)  - se a sentença recorrida padece de alegada nulidade 
por omissão de pronúncia e/ou por falta de fundamentação da decisão que os recorrentes lhe imputam 
(cfr. as conclusões 3.ª e 4.ª das alegações de recurso).

Improcedendo a alegação de nulidade, haverá que apreciar do mérito do recurso, decidindo da 
correcção do julgado quanto à não verificação excepção de litispendência e bem assim da invocada 
excepção de caso julgado (cfr. conclusões 1.ª e 2.ª das alegações dos recorrentes), bem como da cor-
recção da graduação dos créditos dos recorrentes.

5 – Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos (que numerámos 
para mais fácil identificação):

1. Nos presentes autos de reclamação de créditos que correm por apenso à execução fiscal ins-
taurada contra Tapefil Tapetes Industriais, Lda, com o n.º 3328200601015206 e apensos, que correm 
termos no Serviço de Finanças de Lisboa  - 9, para cobrança de dívida resultante de IVA, Coimas e 
IMI relativos aos anos de 2005 e 2006, vieram:

 - Isabel dos Prazeres Martins Cardoso e Maria Ivone Alves Serras, melhor identificadas nos 
autos, reclamar os seus créditos emergentes de contrato individual de trabalho, com origem no não 
pagamento pontual da retribuição devida por despedimento sem justa causa;

 - Vítor Manuel da Costa Duarte e Sofia Margarida Santos Esteves Duarte, melhor identificada 
nos autos, reclamar os seus créditos emergentes de contrato individual de trabalho, com origem no 
não pagamento pontual da retribuição devida por despedimento sem justa causa;

 - Hydro Alumínio Portalex, SA, melhor identificada nos autos reclamar o seu crédito de € 7 212,82, 
acrescido de juros vencidos e vincendos, provenientes de incumprimento de obrigação pecuniária.

2. Nos autos de execução supra indicados, em 3/8/2007, foi penhorada a fracção autónoma 
designada pela letra “A”, correspondente à loja com arrecadação na cave do prédio urbano sito na 
Calçada da Picheleira n.º 107 A, Lisboa, inscrita na matriz predial urbana da freguesia de Penha de 
França sob o artigo n.º 1585 e descrita na respectiva Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob 
n.º 748 – cf. fls. 28 do PEF.

3. A referida penhora foi registada em 11/9/2007 – cf. fls. 28.
4. Sobre a referida fracção a referida fracção penhorada mostram -se efectuados os seguintes 

registos:
 - Em 28/1/1999 foi registado arresto convertido em penhora em 4/11/2002 a favor de Vítor Manuel 

da Costa Duarte e Sofia Margarida Santos Esteves Duarte – cf. fls. 19 e 20 do PEF e fls. 344 dos autos;
 - Em 22/10/2001 foi registada penhora efectuada em 3/4/2001 a favor de Hydro Alumínio Portalex, 

SA – cf. fls. 20 e 21 do PEF e fls. 344 dos autos;
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 - Em 26/10/2001 foi registada penhora efectuada em 19/2/2001, a favor de Isabel dos Prazeres 
Martins Cardoso e Maria Ivone Alves Serras – cf. fls. 28 do PEF e fls. 344 dos autos;

5. Os créditos reclamados não foram impugnados.
6 – Apreciando.
6.1 Das alegadas nulidades da sentença recorrida por omissão de pronúncia e falta de fundamentação
Alegam os recorrentes que a sentença é nula por omissão de conhecimento e de decisão sobre 

questão que deveria conhecer (artigo 668 nº1 alínea d) do CPC pois que não conheceu nem decidiu da 
alegação das Recorrentes de que os seus créditos beneficiavam de privilégios creditórios mobiliário e 
imobiliário geral e era dever da Srª Juíza recorrida (oficiosamente e sem necessidade de tal questão 
ser suscitada por ninguém) sindicar e decidir se, por força da inovação introduzida pelo artigo 4.º da 
Lei n.º 96/2001, de 20/08, os créditos reclamados também gozam de privilégio mobiliário e imobiliário 
geral. Alegam ainda que se se dever entender que há, na sentença, pronúncia ou decisão “implícita” 
de inexistência dos ditos privilégios creditórios quanto aos créditos das ora Recorrentes, então sempre 
se teria de considerar nula a sentença, por falta de fundamento da decisão nessa parte (artigo 668º 
nº1 alínea c).

A Meritíssima Juíza “a quo”, a fls. 502 dos autos, sustentou a inexistência de nulidade da sentença 
recorrida.

Vejamos.
Dispõe a parte final do n.º 1 do art. 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 

(CPPT)  - que mais não reproduz, omitindo as alíneas, que o n.º 1 do art. 668.º do Código de Processo 
Civil (CPC)  -, que constitui causa de nulidade da sentença “a falta de pronúncia sobre questões que o 
juiz deva apreciar (…)”, considerando -se como tais, por aplicação supletiva do n.º 2 do art. 660.º do 
CPC (ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT, que não contém norma sobre a matéria), “todas as questões 
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada 
pela solução dada a outras”.

Não obstante, “o conhecimento de todas as questões não significa que o tribunal tenha de conhecer 
de todos os argumentos ou razões invocadas pelas partes” (JORGE LOPES DE SOUSA – Código de 
Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, 5.ª ed., Volume I, Lisboa, Áreas Editora, 
2006, p. 912 e jurisprudência aí citada), como é jurisprudência pacífica deste Tribunal.

No caso dos autos, a sentença recorrida verificou e graduou os créditos reclamados pelos ora 
recorrentes, como lhe era pedido, embora desconsiderando a existência de privilégios creditórios imo-
biliário e mobiliário gerais de que alegadamente gozariam à luz do artigo 12.º da Lei n.º 17/86 de 12 de 
Junho (e sem considerar ex oficio a aplicabilidade ao caso do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 96/2001, 
de 20 de Agosto).

Assim, o tribunal “a quo” não deixou de se pronunciar sobre a questão que lhe era colocada, 
pois que emitiu pronúncia sobre a graduação dos créditos reclamados, embora sem considerar expres-
samente o argumento da existência de privilégios creditórios, ou, noutra perspectiva, considerando 
implicitamente não beneficiarem os créditos reclamados dos privilégios previstos na Lei n.º 17/86 e 
não apurando ex oficio se estariam abrangidos pelo artigo 4.º da Lei n.º 96/2001, de 20/08 (preceito 
que os recorrentes não invocaram em seu benefício na reclamação de créditos, apenas o tendo feito 
no presente recurso).

Assim, não se verifica a alegada nulidade por omissão de pronúncia, pois que o tribunal recor-
rido emitiu pronúncia sobre a questão que lhe era colocada, reconhecendo e graduando os créditos 
reclamados.

O argumento não apreciado – o de que os créditos reclamados beneficiariam de privilégio imo-
biliário geral – pode justificar o reconhecimento do demérito da decisão, impondo a sua revogação. 
Mas não a ferem de nulidade, nem por omissão de pronúncia, nem por falta de fundamentação (ex 
vi da alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC), pois que a decisão tomada na sentença recorrida de 
graduar os créditos dos ora recorrentes em quarto lugar se mostra justificada na sentença recorrida pela 
circunstância de (apenas) lhes ter sido reconhecido que “goza(m) da garantia conferida pela penhora 
registada em 26/10/2001” (cfr. sentença recorrida a fls. 375 dos autos).

Improcedem, deste modo, as alegadas nulidades.
6.2 Da inexistência de litispendência e do relevo do caso julgado entretanto formado quanto à 

existência de privilégio creditório imobiliário geral dos créditos reclamados
Alegam também os recorrentes (cfr. conclusões 1.ª e 2.ª das suas alegações de recuso) que ocorre 

litispendência entre esta execução fiscal e a execução para pagamento de quantia certa n.º 3321/
07.8TTLSB agora distribuído à 2.ª Secção do 1º Juízo do Tribunal de Trabalho de Lisboa, (anteriormente 
n.º 254/98, da 3ª Secção do 1º Juízo) e que a decisão impugnada viola caso julgado formado naquele 
dito processo do Tribunal de Trabalho com a prolação do acórdão do TRL de 9/1/2008, transitado em 
julgado e onde se decidiu beneficiarem os créditos das Recorrentes de privilégio mobiliário geral e 
imobiliário geral e se graduarem tais créditos em 1º lugar.
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A sentença recorrida apenas sobre a questão da alegada excepção de litispendência tomou posição, 
pois que a excepção de caso julgado apenas vem invocada no presente recurso, e sobre ela pronunciou-
-se nos seguintes termos:

«As Reclamantes Isabel Cardoso e Maria Serras suscitaram a questão prévia da litispendência, 
invocando que se encontra pendente acção de execução de sentença do Tribunal de Trabalho, que corre 
termos com o n.º 380 -C/1998, cujo incidente de verificação e graduação de créditos se encontra pendente 
no Tribunal da Relação de Lisboa, por ter sido interposto recurso pelas Reclamantes.

Embora à primeira vista possa parecer que existe litispendência, não se encontram reunidos os 
pressupostos para tal.

A litispendência pressupõe a repetição de duas causas antes de haver decisão transitada em julgado 
(cf. artigo 497.º, n.º 1 do CPC).

Ora, estão em causa execuções diferentes, (num caso executa -se decisão proferida pelo Tribunal 
de Trabalho, enquanto noutro está em causa uma execução fiscal por dívidas de impostos).

Embora o título executivo que as Reclamantes invocam seja o mesmo, e quanto à verificação 
do crédito reclamado pudesse considerar -se haver litispendência (produzindo efeitos, se transitada em 
julgado a decisão sujeita a recurso, caso em que estaríamos perante uma situação de caso julgado), 
o facto é que quanto à graduação, estando em concurso com outros credores, a decisão quanto à sua 
graduação não permite concluir que estejamos perante uma repetição da causa. Já que o concurso com 
outros credores determina ordem de graduação autónoma.

Assim sendo, improcede a questão prévia suscitada» (fim de citação).
Vejamos pois.
Como é sabido, tem sido entendido pela jurisdição tributária que o disposto no artigo 871.º do 

Código de Processo Civil não se aplica às execuções fiscais, pois que o disposto no n.º 3 do artigo 218.º 
do CPPT determina expressamente 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”.

Trata -se de opção legislativa vinda do passado (artigo 193.º parágrafo único do CPCI; artigo 300.º 
n.º 2 do CPT), justificada por razões de “interesse público” (assim, JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., 
p. 444, nota 7 in fine ao art. 219.º do CPPT), mas que na prática pode levar a situações como a dos autos, 
a saber, a de haver identidade de credores reclamantes em dois processos diferentes (um deles comum, 
o outro fiscal), coexistindo os créditos reclamados, no processo fiscal, com os créditos exequendos, 
que, em abstracto, podem vir a prevalecer sobre a graduação que aqueles recebam na execução comum.

A excepção de litispendência não constitui obstáculo a que tal possa suceder, pois que pressu-
põe a “identidade dos sujeitos”, “sob o ponto de vista da sua qualidade jurídica” (cfr. os números 1 
e 2 do artigo 498.º do CPC), que se não verifica no caso dos autos pois que na execução fiscal, a par 
dos reclamantes (comuns aos dois processos), o órgão da execução pretende também que os créditos 
exequendos sejam graduados.

Tal não obsta, contudo, a que a decisão tomada no processo comum quanto à existência ou não 
de privilégios creditórios dos créditos reclamados e à graduação dos créditos que dele foram objecto 
não se deva impor, porque anterior, no processo fiscal, se neste dela for dado conhecimento, pois que 
a tal obriga o caso julgado material formado em relação aos créditos que apreciou e às pessoas que 
abrangeu, na medida em que tem força obrigatória dentro do processo e fora dele nos termos fixados 
no n.º 1 do artigo 671.º do CPC (neste sentido, embora perante duas execuções fiscais, cfr. o Acórdão 
deste Tribunal de 11 de Dezembro de 2007 – rec. n.º 466/07).

Há, pois, que refazer a graduação de créditos constante da sentença recorrida em conformidade 
com o decidido no Acórdão que primeiro transitou em julgado (o Acórdão da Relação de Lisboa de 9 
de Janeiro de 2008 (a fls. 463 a 477 dos autos), acatando -o nos limites do decidido quanto aos créditos 
reclamados, em especial no que respeita ao reconhecimento aos créditos reclamados pelos recorrentes 
de privilégio imobiliário geral ex vi do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 96/2001, de 20 de Agosto (cfr. 
Acórdão citado, a fls. 475 a 477 dos autos), graduando -o em primeiro lugar, a par dos créditos laborais 
dos reclamantes Vítor e Sofia Duarte, mantendo -a no demais.

Pelo exposto, tem de concluir -se que o recurso merece provimento.
 - Decisão  -
7  - 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 sentença recorrida 
no segmento impugnado, que no demais se mantém, e, em consequência, graduar os créditos reclamados 
pelos recorrentes em primeiro lugar, a par dos créditos dos reclamantes Sofia e Vítor Duarte já assim 
graduados, mantendo -se graduados em 2.º lugar os créditos exequendos relativos a IMI, em 3.º lugar 
os créditos reclamados por Hydro Alumínio Portalex, SA e em último (agora 4.º lugar e não 5.º), a par 
entre si os créditos exequendos relativos a IVA e coimas e juros de mora.

Sem custas.
Lisboa, 26 de Janeiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho  — An-

tónio Calhau. 
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 Acórdão de 26 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Nulidade de sentença.

Sumário:

É nula, por falta de fundamentação de facto, a sentença que omite por completo a 
operação de julgamento da matéria de facto essencial para a apreciação da questão 
analisada e decidida [impugnabilidade do acto que constitui objecto da impugnação 
judicial], designadamente o concreto teor do acto impugnado, sua autoria e contexto 
circunstancial em que foi praticado.

Processo n.º 595/10 -30.
Recorrente: Petrotec – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.
Recorrido: Instituto de Segurança Social, IP e Centro Nacional de Pensões.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. PETROTEC  - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., com os demais sinais dos 
autos, instaurou acção administrativa especial contra a «decisão do Chefe de Sector de Braga do Depar-
tamento de Fiscalização do Norte, Núcleo de Fiscalização de Beneficiários e Contribuintes do Instituto 
da Segurança Social», no pressuposto de que este acto a considerava devedora à Segurança Social da 
quantia de 113.375,47 € em virtude de não ter feito incidir contribuições sobre as quantias pagas aos 
trabalhadores e discriminadas em mapas de apuramento de remuneração oficiosamente elaborados.

Por despacho proferido a fls. 182, transitado em julgado, foi determinada a convolação desta 
acção em processo de impugnação judicial, na consideração de que do teor da petição inicial resultava 
«que se pretendia discutir a legalidade de uma liquidação de contribuições para a segurança social», 
sendo a forma processual adequada para o efeito a impugnação judicial.

Por sentença proferida a fls. 302/303, foi decidido «rejeitar a presente acção, absolvendo a Fazenda 
Pública da instância», na consideração de que «sendo o acto impugnado um acto preparatório do acto 
de liquidação, que, de per se, não desencadeia nenhuma alteração da esfera jurídica da impugnante, 
não será admissível a sua impugnação».

É contra o assim decidido que reage a Impugnante, ora Recorrente, que finalizou a sua alegação 
de recurso com as seguintes conclusões:

I. A Douta Sentença é nula por absoluta falta de fundamentação, já que se limita a qualificar, sem a 
mínima especificação de fundamentos, como acto preparatório e inimpugnável a liquidação impugnada 
sem, contudo, proceder à análise dos pressupostos legais para alcançar tal conclusão.

II. Adicionalmente, existe uma errónea qualificação do acto impugnado como um mero acto 
preparatório, uma vez que a Decisão impugnada encerra em si um verdadeiro acto de liquidação de 
contribuições e quotizações à Segurança Social.

III. A Decisão impugnada, e melhor identificada em 1º, ao declarar a Recorrente devedora na 
quantia de € 113.375,47 (cento e treze mil trezentos e setenta cinco euros e quarenta e sete cêntimos), de 
acordo com os mapas de apuramento de remuneração oficiosamente elaborados e àquela anexos, criando 
com base em fundamentos ilegais uma dívida de tributo parafiscal na esfera jurídica desta última, viola 
imediatamente direitos e interesses legalmente protegidos da Recorrente, sendo por isso impugnável 
nos termos do artigo 268.º, n.º 4 da Constituição e da primeira parte do artigo 54.º do CPPT.

IV. Da Decisão impugnada constam todos os elementos que caracterizam um acto de liquidação, 
tendo a Recorrente tomado pleno conhecimento dos factos que integram a base de incidência das con-
tribuições alegadamente em falta, e a taxa que lhes é aplicável, através da notificação daquela.

V. Uma vez que, em sede de Segurança Social, impera o princípio da autoliquidação de contri-
buições por parte do contribuinte, a Decisão do Chefe do Departamento de Fiscalização, acompanhada 
dos mapas de remuneração oficiosamente elaborados, consubstancia a notificação ao contribuinte para 
proceder à regularização da sua situação liquidando as contribuições e quotizações alegadamente em falta.

VI. Uma vez que não se trata de um acto preparatório de um acto de liquidação, mas do acto de 
liquidação em si, a Decisão do Chefe do Departamento de Fiscalização, identificada em 1º; é impug-
nável enquanto acto lesivo dos interesses do contribuinte, nos termos do CPPT, devendo, por isso, a 
Douta Sentença recorrida ser anulada.
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Nestes termos e nos demais de Direito, sempre com o Vosso Mui Douto Suprimento, Venerandos 
Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal Administrativo, deve ser dado provimento ao presente recurso, 
com todas as legais consequências, designadamente:

a) Declarar a nulidade da Douta Sentença recorrida por falta de fundamentação,
b) Anular a Douta Sentença recorrida por errónea qualificação do acto impugnado, ordenando -se 

que os autos baixem à primeira instância para audiência de julgamento com recolha de prova testemu-
nhal, seguindo -se os ulteriores termos do processo até final, assim se repondo a Legalidade e,

Fazendo -se JUSTIÇA!
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Por despacho que consta de fls. 337, proferido ao abrigo do disposto no artigo 668º n.º 4 do 

Código de Processo Civil, o Meritíssimo Juiz do tribunal “a quo” sustentou a inexistência da invocada 
nulidade da sentença com a seguinte motivação: «Da leitura da decisão recorrida resultam claros os 
fundamentos em que a mesma se estribou, pelo que entendemos carecer de sentido a alegada nulidade 
e, consequentemente, mantemos o teor da mesma.».

1.4. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento 
ao recurso, com a seguinte argumentação:

«1.Nulidade da decisão
Embora de forma sucinta a decisão fundamentou a conclusão sobre a inimpugnabilidade do acto 

recorrido na premissa de que nos procedimentos tributários que conduzam a um acto de liquidação 
de um tributo a esfera jurídica dos interessados apenas é atingida por esse acto, por isso, em regra, 
será apenas ele o acto lesivo e contenciosamente impugnável, avocando doutrina que a sustenta e o 
normativo aplicável (art. 54º CPPT).

Neste contexto não se verifica a arguida nulidade da decisão por falta de especificação dos fun-
damentos de facto e de direito (art.125º nº1 CPPT).

2.Forma de processo
A acção administrativa especial seria a forma processual adequada para a impugnação do acto 

controvertido, no pressuposto de que seja um acto lesivo (art. 77º Lei n.º 4/2007, 16 Janeiro  - bases 
gerais do sistema de Segurança Social).

No entanto o despacho judicial proferido em 12.10.2009, que ordenou a convolação para a forma 
processual impugnação judicial transitou em julgado (fls. 182); a nulidade decorrente do erro na forma de 
processo não foi igualmente arguida na contestação pelo Instituto da Segurança Social, IP (fls.236/261; 
arts.199º e 204º nº1 CPC).

3.Impugnabilidade do acto impugnado.
I O enquadramento normativo da solução da questão em epígrafe justifica as seguintes conside-

rações:
Os actos administrativos são decisões dos órgãos da administração que ao abrigo de normas de 

direito público visem produzir efeitos jurídicos numa situação individual e concreta (art. 120º CPA) No 
domínio do contencioso tributário o critério da impugnabilidade do acto é o da lesividade objectiva, 
imediata, actual e não meramente potencial (produção de efeitos negativos imediatos na esfera jurídica 
do contribuinte que não possam ser impedidos por meios administrativos), corolário da garantia consti-
tucional à tutela jurisdicional efectiva, com afloramentos normativos na legislação ordinária (arts. 20º 
n.º 1 e 268º nº4 CRP; arts. 9º n.º 2 e 95º n.º 1 LGT; sobre a distinção dos regimes de impugnabilidade 
contenciosa no contencioso administrativo e no contencioso tributário cf. Jorge Lopes de Sousa CFFT 
anotado e comentado 2006 Volume 1 pp.528/529).

É de recusar um entendimento que alargue o alcance da tutela jurisdicional a actos potencialmente 
lesivos ou meramente preparatórios de actos lesivos porque:

 - excede o âmbito da tutela constitucional, circunscrita aos actos lesivos  - reduz a eficácia dos 
sistema judiciário na protecção da garantia constitucional na medida em que, forçando os tribunais 
à intervenção nos casos em que ela não seja imprescindível, degrada a celeridade e qualidade da sua 
intervenção na apreciação da legalidade dos actos lesivos.

O princípio da impugnação unitária aplicável ao procedimento tributário estabelece que, como 
regra, apenas o acto final do procedimento é susceptível de impugnação contenciosa.

Os actos interlocutórios são susceptíveis de reclamação sem efeito suspensivo do procedimento; 
e de impugnação contenciosa apenas quando forem imediatamente lesivos dos direitos do contribuinte 
ou em caso de disposição expressa em sentido diferente, sem prejuízo da invocação na impugnação da 
decisão final de qualquer ilegalidade cometida no decurso do procedimento (art.66 LGT; art.54º CPPT).

II. No caso sob análise a impugnação judicial tem como objecto o acto de notificação imputado ao 
Chefe do Sector de Braga dos Serviços de Fiscalização do Norte do Departamento de Fiscalização do 
Instituto da Segurança Social, IP, constante do ofício dirigido à contribuinte em 12.01.2009 (fls.42/43); 
e não a notificação constante de ofício expedido em l7.09.2008 (fls. 33/34), como erradamente se 
identifica na decisão impugnada.



149

Este acto de notificação transmite ao notificando que, no âmbito de um processo de averiguações 
instaurado contra a recorrente, na qualidade de entidade empregadora, foi constatada a existência de 
remunerações não declaradas à Segurança Social, pelo que foram elaborados oficiosamente os mapas 
de apuramento de remunerações (…), referentes ao período de Setembro de 2003 a Abril de 2008, a 
que correspondem omissões nas contribuições devidas, no valor de 113.375,47€ (…) tendo os referi-
dos mapas de apuramento sido remetidos ao Centro Distrital de Braga, para efeitos de lançamento 
(sublinhado nosso).

À luz das antecedentes considerações jurídicas o acto impugnado:
a. não constitui, inequivocamente, o acto final do procedimento tributário, que se consubstanciará 

no futuro acto de liquidação (lançamento na expressão do oficio de notificação) das contribuições 
devidas;

b. é duvidoso que constitua um acto administrativo (por incapacidade de produção de efeitos 
jurídicos imediatos na esfera jurídica do destinatário);

c. deve ser interpretado como assumindo a natureza de uma mera informação transmitida ao con-
tribuinte, na sequência da instauração do processo de averiguações (cf. em caso semelhante acórdão 
STA  - SCT 5.05.2004 processo n.º 1174/03).».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Invocada que vem, pela recorrente, a nulidade da sentença (conclusão 1ª), cumpre conhecer 

prioritariamente dessa questão.
Na tese da recorrente, a sentença é nula por absoluta falta de fundamentação, já que se limita a 

qualificar, sem a mínima especificação de fundamentos, como acto preparatório e inimpugnável o acto 
de liquidação impugnado, sem, contudo, proceder à análise dos pressupostos legais para alcançar tal 
conclusão.

Lendo a sentença recorrida, logo se verifica que ela não contém qualquer probatório ou especifi-
cação dos factos provados e não provados, tendo -se omitido completamente a selecção da factualidade 
julgada provada, isto é, tendo -se preterido por completo a operação de julgamento da matéria de facto 
essencial para a apreciação da questão analisada e decidida [impugnabilidade do acto], designada-
mente quanto ao concreto teor do acto impugnado, sua autoria e contexto circunstancial em que foi 
praticado.

Essa total ausência de julgamento da matéria de facto constitui uma clara violação do disposto 
no n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário e do disposto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil, que exigem a especificação dos fundamentos 
de facto da decisão, pois, como se deixou dito no acórdão proferido por esta Secção em 29/05/2002, 
no recurso n.º 228/02, «“uma decisão sem fundamentos equivale a uma conclusão sem premissas; é 
uma peça sem base”; comprometendo a sua validade por carecer, então, de um elemento essencial, 
quer porque cabe ao juiz demonstrar que a solução dada ao pleito é emanação correcta da vontade 
da lei, quer porque as partes, e sobretudo a vencida, “tem o direito de saber porque razão lhe foi 
desfavorável a sentença; e tem mesmo necessidade de o saber, quando a sentença admita recurso, 
para poder impugnar o fundamento ou fundamentos perante o Tribunal Superior”; carecendo este 
“também de conhecer as razões determinantes da decisão, para as poder apreciar no julgamento do 
recurso”».

Por outro lado, essa falta de julgamento dos factos necessários à decisão, aliada à circunstância 
de a sentença identificar o acto impugnado como sendo o documentado a fls. 33/34 (vertido no ofício 
expedido em 17.09.2008), quando, como bem salienta o Ministério Público, do teor da p.i e demais 
articulados parece resultar que ele é constituído, antes, pelo acto documentado a fls. 42/43 (vertido no 
ofício expedido em 12.01.2009), impede este Tribunal de recurso de levar a cabo a sua actividade ju-
risdicional, comprometendo a possibilidade de revisão da decisão, sabido que a actividade do Supremo 
Tribunal Administrativo em processos julgados inicialmente pelos tribunais tributários de 1ª instância 
se limita à aplicação do direito aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido (artigo 729.º, n.ºs 1 
e 2, do CPC). O que sempre justificaria a anulação oficiosa da sentença ao abrigo do disposto no n.º 3 
do artigo 729.º do CPC.

Neste contexto, há que reconhecer a nulidade da sentença por falta de fundamentação de facto, 
impondo -se, por via disso, a sua anulação e a baixa dos autos ao tribunal “a quo” a fim de que este 
proceda ao necessário julgamento da matéria de facto, determinando os factos que julga provados, em 
ordem à respectiva solução de direito que considerar aplicável.

3 Termos em que acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso e anular a sentença recorrida, devendo a 1ª instância 
proferir nova decisão com especificação dos factos que considera provados.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Janeiro de 2011. — Dulce Neto (relatora) — António Calhau — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 26 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Impugnação. IRC. Prescrição. Dupla dedução de prejuízo fiscal

Sumário

 I — Obsta à prescrição da dívida impugnada – IRC relativo a 1997 – o facto de em 
2001 ter sido deduzida impugnação (artigo 49.º n.º 1 da LGT), acompanhada de 
suspensão do processo executivo em virtude da prestação de garantia (artigo 49.º 
n.º 3 da LGT, na redacção vigente naquela data), pois que a tais factos atribuía 
(e atribui) a lei vigente efeito interruptivo e suspensivo do prazo de prescrição.

 II — Se, embora contra legem, a Administração tributária deduziu ao lucro apurado 
por métodos indirectos parte dos prejuízos fiscais apurados num exercício anterior, 
não tem o contribuinte direito a deduzir novamente a um exercício posterior a 
parte dos prejuízos já deduzidos, pois que a ilegalidade cometida lhe não confere 
direito a uma dupla dedução dos prejuízos fiscais.

Processo n.º 774/10 -30.
Recorrente: Francisco Pereira de Lima, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Francisco Pereira de Lima, Lda., com os sinais dos autos, recorre para este Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 3 de Novembro de 2008, que julgou improcedente a 
impugnação deduzida contra liquidação adicional de IRC referente ao ano de 1997, apresentando as 
seguintes conclusões:

1. Em 1992 a Impugnante apurou um prejuízo final de Esc: 3.111.490$00.
2. No exercício de 1994 teve lucros “emergentes” de apuramento por métodos (sic) indirectos.
3. Logo não poderiam ser deduzidos prejuízos nesse ano que, muito embora sem culpa da Re-

corrente, o foram, incorrecta e parcialmente.
4. No exercício de 1997 a Recorrente teve lucros e a esses deduziu os prejuízos de 1992.
5. Fê -lo bem e de acordo com a lei.
6. Se algo estava incorrecto e ilegal tal reportava -se ao exercício de 1994 e nunca ao de 1997.
7. Só para evitar e coarctar a defesa dos direitos do contribuinte, mormente a caducidade, a 

A.F. corrigiu a liquidação de 1997 ao invés de o fazer em relação ao de 1994.
8. Em 1997 (exercício) nenhuma ilegalidade existira. Em 1994, possivelmente sim, mas por 

culpa ou inércia da Administração Fiscal.
9. Seja como for, no momento, existe prescrição.
Decidindo -se em contrário violou -se o artigo 46.º -2 e 77º do C.I.R.C.
TERMOS em que V. Exªs. anulando a douta sentença recorrida e decidindo peça prescrição 

e/ou anulação da liquidação, FARÃO JUSTIÇA!
2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Ministério Público não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
Importa verificar, em primeiro lugar, se, como alegado, está prescrita a dívida impugnada, questão 

suscitada pelo impugnante nas suas alegações de recurso e que é de conhecimento oficioso (artigo 175.º 
do CPPT), pois que caso assim seja a lide é supervenientemente inútil (artigo 287.º alínea e) do Código 
de Processo Civil).

Improcedendo a prescrição da dívida impugnada, haverá que decidir se bem andou a sentença 
recorrida ao decidir manter a liquidação adicional de IRC impugnada resultante da “correcção técnica” 
dos prejuízos fiscais deduzidos pela impugnante, neles desconsiderando o valor dos prejuízos já de-
duzido ao imposto relativo a 1994.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
A) Através do documento 2001 8310002281 foi a impugnante notificada da liquidação adicional 

de IRC referente ao ano de 1997, no montante de 858.981$00 e para efectuar pagamento voluntário 
até 18.04.01 (art.º 1º da Petição Inicial);
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B) Em acção inspectiva interna realizada em 22.12.00, pelos Serviços de Inspecção Tributária 
à Impugnante, com vista à análise da sua situação tributária, foi efectuada uma correcção em sede de 
IRC no exercício de 1997 e que originou a liquidação n.º 8310002281,no valor de 858.981$00 (art.º 
1.1 da Contestação);

C) Tal liquidação derivou da seguinte correcção efectuada à matéria colectável por dedução in-
devida de prejuízos (artº 1.1 da Contestação):

Exercício de 1997
Matéria colectável corrigida – 3.415.491$ (matéria colectável declarada – 1.587.114$00)
Imposto liquidado – 858.981$00;
D) No exercício de 1992 o prejuízo fiscal declarado foi de 3.111.490$00 (art.º 4.º da P.I. e art. 2.1 

da Contestação);
E) Aos lucros tributáveis apurados nos exercícios de 1993 e 1994 a impugnante procedeu à dedu-

ção do prejuízo fiscal do exercício de 1992 de que resultou as seguintes matérias colectáveis (art.º 2.2 
da Contestação):

Exercício de 1993
Lucro tributável – 1.283.113$00
Prejuízos fiscais deduzidos – 1.283.113$00 (1992)
Matéria Colectável:  - - - - - - - -
Exercício de 1994
Lucro tributável – 5.957.389$00
Prejuízo fiscal deduzido – 1.828.377$00 (1992)
Matéria Colectável: 4.129.013$00
F) Em 23.02.98 foram emitidos os respectivos DC 22 dos exercícios de 1993 e 1994, resultantes 

da inspecção externa realizada à impugnante, tendo sido corrigidos os respectivos lucros tributáveis 
por aplicação de métodos indirectos, para os seguintes valores, por si aceites, (artº 5º da P.I. e artº 2.3 
da Contestação):

1993 – 2.175.368$00
1994 – 7.357.686$00
G) No exercício de 1993 a A.F. procedeu à correcção do valor do prejuízo deduzido pela impug-

nante na respectiva declaração modelo 22, conforme se verifica pela indicação no campo 101 da DC22 
de valor a zeros (artº 2.3 da Contestação);

H) No exercício de 1994 a A.F. não efectuou a respectiva correcção à dedução do prejuízo efec-
tuado pela impugnante na declaração modelo 22 (artº 2.3 da Contestação);

I) No exercício de 1994 a impugnante, e pelo facto da Inspecção não ter efectuado a decida cor-
recção no DC 22, beneficiou da dedução do prejuízo no valor de 1.828.377$00, ou seja o lucro tribu-
tável apurado pela Inspecção no valor de 7.357.686$00 foi deduzido daquele valor, pelo que a matéria 
colectável fixada e constante da liquidação n.º 8310004436 foi no valor de 5.529.309$00 (art.º 2.5 da 
Contestação);

J) A impugnante teve conhecimento daquela liquidação pela nota de cobrança com data de registo 
dos CTT em 20.04.98 (artº 2.5 da Contestação);

K) Após o exercício de 1994 a Impugnante não fez qualquer dedução; (art.º 9º da P.I.);
L) Até que, em 30.05.98, depois de ter conhecimento da liquidação conforme referido em J), a 

impugnante apresentou a declaração de rendimentos modelo 22 do exercício de 1997 tendo deduzido 
no campo 402 o valor total dos prejuízos de 1992 – 3.111.490$00, (art.º 10º da P.I. e art.sº 2.4 e 2.5 da 
Contestação);

M) Em 16.07.01 apresentou a presente impugnação (art.º 1.1 da Contestação).
6 – Apreciando.
6.1 Da alegada prescrição da dívida impugnada (IRC/1997)
Apenas em sede de recurso, e sem minimamente fundamentar por que razão entende estar a dívida 

impugnada prescrita, vem a recorrente suscitar a questão da prescrição.
Perante essa alegação, o tribunal “a quo” solicitou em 9 de Fevereiro de 2010 ao Serviço de 

Finanças competente a informação relevante com vista a aquilatar da verificação da prescrição (cfr. 
ofício de fls. 83 dos autos), informação que veio a ser prestada e deu entrada no tribunal recorrido em 
22 de Fevereiro de 2010 (cfr. ofício de fls. 85 dos autos) e foi notificada ao mandatário da recorrente 
(fls. 88 dos autos).

Com base na informação prestada pelo Serviço de Finanças, o tribunal “a quo” proferiu despacho 
de sustentação do decidido (fls. 90 dos autos), no qual, relativamente à prescrição, conclui pela sua 
não verificação.

É do seguinte teor o referido despacho: «O recorrente nas suas alegações de recurso invoca a 
prescrição. Nessa sequência, foi solicitada, ao Serviço de Finanças, informação sobre a verificação de 
causas de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição. Por ofício de fls. 85, o Serviço de Finanças 
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informou, além do mais, que o processo executivo se encontra suspenso desde 13.08.2001, nos termos 
do disposto no art. 169.º do CPPT., por força da prestação de garantia bancária suficiente. Assim, nos 
termos conjugados no disposto nos art.ºs 49.º, n.º 3 da LGT e 169.º do CPPT., é nosso entendimento 
que o prazo de prescrição encontra -se suspenso, por força da prestação de garantia, em 13.08.2001, 
pelo que se conclui pela não verificação da alegada prescrição. (…)».

Vejamos.
Sendo o imposto impugnado IRC relativo a 1997, o prazo de prescrição aplicável é o de oito anos 

previsto no n.º 1 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária (LGT), ex vi do disposto no n.º 1 do artigo 297.º 
do Código Civil (aplicável por força do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 
17 de Dezembro – de aprovação da LGT), contado desde 1 de Janeiro de 1999, pois que a esta data, 
correspondente à da entrada em vigor da LGT, faltavam ainda nove anos para o prazo se completar 
segundo a lei antiga (artigo 34.º números 1 e 2 do Código de Processo Tributário  - CPT, nos termos do 
qual o prazo de prescrição era de dez anos, contados do início do ano civil seguinte ao da verificação 
do facto tributário).

Este prazo, se tivesse corrido ininterruptamente, ter -se -ia consumado no dia 1 de Janeiro de 2007 
(oito anos após o seu início), mas tal não sucedeu por força da ocorrência de causas de interrupção e 
suspensão da prescrição, relevando, em concreto, para efeitos da contagem do prazo, as previstas na 
lei vigente ao tempo da sua ocorrência, por força do disposto na parte final do n.º 2 do artigo 12.º do 
Código Civil (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: Notas 
Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2010, pp. 101/102).

Consta da alínea M) do probatório fixado na sentença recorrida que em 16 de Julho de 2001, ou 
seja decorridos ainda menos de três anos sobre o início do prazo, foi deduzida impugnação judicial, 
sendo que se colhe do ofício de fls. 85 dos autos que a impugnação foi acompanhada de prestação de 
garantia bancária suficiente para suspender a execução fiscal, que se encontra, em virtude desse facto, 
suspensa desde 13 de Agosto de 2001.

Ora, à data (e actualmente, pois que quanto a este aspecto do regime não houve alterações) a 
impugnação judicial deduzida, por si só, constituía facto interruptivo da prescrição (cfr. o n.º 1 do ar-
tigo 49.º da LGT) e, se acompanhada da suspensão da execução fiscal em virtude de garantia prestada 
para esse efeito, constituía igualmente facto suspensivo do respectivo prazo prescricional (cfr. o então 
n.º 3 do artigo 49.º da LGT, na redacção então vigente e JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., pp. 52/53 
e 66/69), suspensão esta que se mantém ainda hoje.

Ora, independentemente da interrupção da prescrição ocorrida em virtude da dedução de impug-
nação se poder ter desgraduado em mera suspensão do prazo em virtude da paragem do processo por 
mais de um ano por facto não imputável ao impugnante (ex vi do n.º 2 do artigo 49.º da LGT então 
vigente), o certo é que essa paragem apenas se poderá terá verificado em data posterior à da prestação 
de garantia para suspender a execução, pois que esta foi prestada menos de um mês após a dedução 
da impugnação (em 13 de Agosto de 2001, conforme ofício de fls. 85) estando já nessa data o prazo 
suspenso em virtude da impugnação acompanhada da prestação de garantia.

E assim sendo, o prazo de prescrição não reiniciou a sua contagem até à presente data, em virtude 
daquela suspensão.

Manifesto é, pois, não estar prescrita a dívida impugnada, improcedendo esta alegação da recor-
rente e mantendo -se útil o conhecimento do recurso.

6.2 Da legalidade da liquidação impugnada
A sentença recorrida, a fls. 56 a 61 dos autos, julgou a impugnação improcedente, mantendo a 

liquidação adicional de IRC impugnada, fundamentando a decisão nos termos seguintes (cfr. sentença 
recorrida, a fls. 60 e 61 dos autos):

«(…) Como se alcança da análise dos factos dados como provados, sobretudo dos fixados nas 
alíneas E) a J), resulta evidente que a impugnante, no ano de 1994, beneficiou da dedução parcial do 
prejuízo, relativamente ao ano de 1992, no valor de 1.828.377$00. Dedução e benefício esses que a 
impugnante teve conhecimento, não tendo reagido contra a liquidação feita nesses termos, apesar de 
saber que os lucros tributáveis relativos aos anos de 1993 e 1994 tinham sido corrigidos por aplicação 
de métodos indirectos (facto que nunca foi posto em causa pela impugnante). Aliás, foi a própria im-
pugnante que procedeu à dedução do prejuízo fiscal da totalidade do exercício de 1992, nos exercícios 
de 1993 e 1994, cujos respectivos lucros tributáveis vieram a ser corrigidos por aplicação de métodos 
indirectos. Assim, não poderia, a impugnante, na declaração de rendimentos modelo 22 do exercício 
de 1997, deduzir o valor total dos prejuízos de 1992, no montante de 3.111.490$00, porquanto sabia já 
que, desse montante, o valor parcial de 1.828.377$00 tinha sido deduzido no lucro tributável de 1994 
(alínea L) dos factos provados). Apenas o podendo fazer relativamente à diferença verificada, ou seja 
1.283.113$00, sob pena de, caso contrário, beneficiar a impugnante ilicitamente duplamente daquela 
dedução.

Assim, irrelevante se torna o argumento invocado pela impugnante de que a administração fiscal 
não deveria ter deduzido os prejuízos no exercício de 1994, porquanto o lucro tributável referente a 
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esse exercício foi feito por recurso a métodos indirectos. Isto, porque, por um lado, a impugnante teve 
conhecimento da liquidação feita nesses termos e não reagiu contra a mesma; por outro lado, a impug-
nante não foi prejudicada por essa liquidação, uma vez que já beneficiou, por essa via, da dedução do 
prejuízo parcial do ano de 1992, no montante de 1.828.377$00». (fim de citação).

Discorda do decidido a recorrente, alegando que nenhuma ilegalidade existiu na dedução integral 
dos prejuízos do exercício de 1992 aos lucros obtidos em 1997, pois que se algo estava incorrecto e ilegal 
tal reportava -se ao exercício de 1994, apurado por métodos indirectos, e nunca ao de 1997, imputando 
à sentença recorrida, que assim não julgou, a violação dos artigos 46.º n.º 2 e 77.º do Código do IRC.

Vejamos.
Tem razão a recorrente quando afirma que ao exercício de 1994 não deviam ter sido deduzidos 

parte dos prejuízos fiscais apurados em 1992, pois que a matéria colectável foi fixada por métodos 
indirectos e a lei (o n.º 2 do artigo 46.º do Código do IRC, ao tempo, o actual n.º 2 do artigo 52.º do 
Código do IRC) o veda nesses casos. Aquele acto de liquidação não é, contudo, objecto da presente 
impugnação e, apesar de ilegal, convalidou -se na ordem jurídica, pois que não foi impugnado.

Mas já não assiste razão à impugnante quando reputa de ilegal a liquidação adicional de IRC 
efectuada ao exercício de 1997 que desconsiderou a dedução de parte dos prejuízos relativos a 1992 
já deduzidos ao exercício de 1994.

A recorrente, sem qualquer razoabilidade e sem suporte legal, pretende no fundo ter direito a que 
a parte do prejuízo relativo a 1992 e já deduzido em 1994 possa ser de novo deduzido ao exercício 
de 1997, pois que aquela primeira dedução seria contra legem. Ora, reconhecendo -se embora que a 
dedução não devia ter sido efectuada a um dos exercícios no qual a matéria colectável foi fixada por 
métodos indirectos, dessa dedução indevida decorre necessariamente que o montante do prejuízo que 
pode ser deduzido em 1997 é apenas a parte do prejuízo de 1992 ainda não objecto de dedução, pois 
que da ilegalidade cometida não decorre nenhum direito à dupla dedução de parte do prejuízo apurado, 
do qual resultaria, aliás, um enriquecimento sem causa da recorrente.

Não há, pois, qualquer ilegalidade na liquidação adicional referente ao exercício de 1997, que 
se limitou a desconsiderar na dedução dos prejuízos fiscais obtidos em 1992 o montante já objecto de 
dedução no exercício de 1994.

Improcedem, deste modo, as alegações da recorrente.
 - 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 e 
julgando não prescrita a dívida impugnada.

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

Lisboa, 26 de Janeiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 26 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Representante da Fazenda Pública. Representação de 
Instituto Público. Irregularidade da petição.

Sumário:

 I — A norma do art. 210.º do CPPT, em que se estabelece que notificação do represen-
tante da Fazenda Pública para contestar em processo de oposição à execução fiscal, 
deve ser interpretada, em consonância com a sua razão de ser, como impondo a 
notificação de quem represente o credor exequente, pois é entre ele e o executado 
que se estabelece a relação jurídica processual.

 II — Sendo a oposição deduzida num processo de execução fiscal em que é exequente 
um instituto público que pretende cobrar coercivamente uma dívida não tributá-
ria, é o exequente quem tem legitimidade passiva para intervir nesse processo de 
oposição.

 III — A oposição à execução fiscal funciona como uma contestação à pretensão do 
exequente, que já está determinado e é quem tem o direito processual de exercer 
o contraditório em relação à petição de oposição, pelo que deve oficiosamente 
ser ordenada a sua notificação para contestar.
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Processo n.º 832/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Vilaforma  - Formação Profissional Informática, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1  - O Ministério Público interpôs o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal 
Administrativo do despacho do Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela 
que, julgando parte ilegítima a Fazenda Pública, numa oposição à execução fiscal deduzida por VI-
LAFORMA  - FORMAÇÃO PROFISSIONAL INFORMÁTICA, LDA, absolveu -a da instância, sem 
ordenar a citação da entidade que entendeu ter legitimidade passiva.

O Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1  - No caso, sendo a FP parte ilegítima, na verificação da excepção dilatória, tem a mesma de ser 

absolvida da instância, ut arts 493, nºs 1 e 2, 494, alínea e) e 495 do CPC, ex vi do art. 2, alínea e) do 
CPPT. Como o foi e bem.

2  - Mas, logo a seguir, tinha que ser citado o IGFFSE, na pessoa do presidente do seu conselho 
directivo. E não o foi. Falta que aqui pomos em crise.

3  - Porque o IGFFSE tem personalidade jurídica,  - art. 30 -A/i 15/98, de 04/05, aditado pelo 
DL 45 -A12000, de 22/03, art. 1º do DL 212/07, de 29/05,  - e o art. 15, n.º 3, do CPPT impõe que “quando 
a representação do credor tributário não for do representante da Fazenda Pública, as competências deste 
são exercidas pelo mandatário judicial que aquele designar”.

4  - Não o tendo sido houve falta de notificação equivalente a falta de citação, o que gera nulidade 
de todo o processado após a p. i..

5  - E, de outra banda, omitindo -se um acto que a lei impõe e cuja omissão influi no exame e 
decisão da causa, gerou -se nulidade de todo o processado depois da p. i.

6  - Com o que a decisão recorrida violou, por erro de aplicação e de interpretação, as disposições 
combinadas do artigo 15., n.ºs 1, alínea a), e 3, e 210 do Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário e do artigo 21.0, n.º 3, da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro e 1.º, n.º 1, do DL 212/07, de 29/05.

7  - Pelo que deve ser substituída por outra que declare a nulidade de todo o processado a partir 
do despacho 17/11/2008 e que ordene a notificação agora do IGFFSE.

V. Exias farão JUSTIÇA
Não foram apresentadas contra -alegações.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - Constata -se no processo que foi deduzida oposição a uma execução fiscal em que se visa a 

cobrança de comparticipações financeiras concedidas à oponente ao abrigo do Quadro Comunitário 
de Apoio III, instaurada a requerimento do Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Gestão 
do Fundo Social Europeu, IP.

Na petição de execução não foi indicada qualquer entidade para assumir intervenção no lado 
passivo.

O Meritíssimo Juiz, no despacho liminar, entendeu receber a oposição e determinar a notificação 
do representante da Fazenda Pública para contestar no prazo de 10 dias.

O Excelentíssimo Representante da Fazenda Pública veio suscitar a questão da sua ilegitimidade, 
por entender que não lhe cabe a representação do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, IP.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público promoveu que se notificasse este Instituto.
No despacho recorrido, o Meritíssimo Juiz, concordando com a posição do Excelentíssimo 

Representante da Fazenda Pública entendeu absolver a Fazenda Pública da instância e não ordenar a 
notificação daquele Instituto.

3  - O exequente no processo de execução fiscal é o Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, IP, 
como se vê pelo processo de execução apenso.

A dívida que se pretende cobrar não tem natureza tributária.
A Lei Quadro dos Institutos Públicos (Lei 3/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelo DL 

n.º 105/2007, de 3 de Abril) estabelece no n.º 3 do seu art. 22.º que «os institutos públicos são represen-
tados, designadamente, em juízo ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho directivo, 
por dois dos seus membros, ou por mandatários especialmente designados».

A norma do art. 210.º do CPPT, em que se estabelece que será notificado o representante da Fazenda 
Pública para contestar, deve ser interpretada extensivamente, em consonância com a sua razão de ser, 
como impondo a notificação de quem represente o credor exequente, pois é entre este e o executado 
que se estabelece a relação jurídica processual.

O que se refere na sentença recorrida sobre não competir ao juiz substituir -se às partes na averi-
guação de quem é o sujeito passivo da relação jurídica não tem cabimento numa oposição à execução 
fiscal, pois esta, embora tramitada em processo autónomo, funciona processualmente como uma con-
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testação à pretensão do exequente, que já está determinado no processo de execução e é quem tem o 
direito processual de exercer o contraditório em relação à petição de oposição.

Por outro lado, o art. 19.º do CPPT estabelece que «o tribunal ou qualquer serviço da adminis-
tração tributária para onde subir o processo, se nele verificar qualquer deficiência ou irregularidade 
que não possa sanar, mandá -lo -á baixar para estas serem supridas».

No caso em apreço, a entender -se que ocorre irregularidade da petição de oposição por não indicar 
o exequente como sendo a entidade contra quem a oposição é deduzida, deveria o Tribunal saná -la 
oficiosamente, ordenando a notificação daquele.

Por isso, tem razão o Ministério Público Recorrente ao defender que oficiosamente deve ser 
ordenada a notificação do exequente para contestar e que deve ser anulado o despacho de fls. 18 e 
tramitação posterior, o que tem suporte na alínea a) do art. 194.º do CPC, adaptada ao processo de 
oposição à execução fiscal.

Termos em que acordam em conceder provimento ao recurso jurisdicional, anular o despacho 
de fls. 18 e tramitação posterior até ao recurso do Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público e 
ordenar que os autos baixem ao tribunal recorrido, a fim de ser ordenada a notificação do Instituto de 
Gestão do Fundo Social Europeu, IP para contestar.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Janeiro de 2011. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale. 

 Acórdão de 26 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Prescrição da obrigação tributária. Sisa. Execução fiscal. Aplicação da lei no tempo. 
Interrupção. Suspensão.

Sumário:

 I — Ocorrendo com as sucessivas redacções do artigo 180.º do CIMSISSD um encur-
tamento do prazo de prescrição é aplicável o regime do artigo 297.º do Código 
Civil.

 II — Todavia, a aplicação de diferentes regimes no tocante aos prazos prescricionais, 
em resultado da previsão normativa do artigo 297.º do CC, não impõe a aplicação 
de um ou outro regime em bloco, pois só se refere a lei que altere o prazo e não 
os termos em que se conta, nem tudo o que releva para o seu curso.

 III — A impugnação judicial deduzida contra a liquidação de Sisa configura facto inter-
ruptivo com potencialidade para, por si só, eliminar todo o período que decorreu 
anteriormente e obstar ao decurso da prescrição até ao trânsito em julgado da 
decisão que venha a pôr termo a essa decisão.

 IV — No decurso da interrupção do prazo de prescrição em resultado dessa impugna-
ção judicial revela -se inócua a posterior eclosão de outro facto interruptivo ou 
suspensivo, uma vez que não é possível interromper ou suspender um prazo que 
se mostra interrompido.

Processo n.º: 1027/10 -30.
Recorrente: Imobiscaia Sociedade Financeira Imóveis, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 — Imobiscaia Sociedade Financeira Imóveis, SA, com os demais sinais dos autos, vem recorrer da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que julgou improcedente a reclamação deduzida 
da decisão do órgão de execução fiscal que indeferira pedido formulado no sentido do reconhecimento 
da prescrição das dívidas exequendas de Sisa relativa ao ano de 1991 e respectivos juros compensatórios, 
em cobrança coerciva nos processos de execução fiscal n.os 3522199701855476 e 3522199701855484, 
pendentes no Serviço de Finanças de Oeiras, concluindo do seguinte modo:

1.ª - O facto tributário em causa nos presentes autos é a aquisição do prédio inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de Carnaxide (Casal da Amoreira) sob o artigo 9537, que ocorreu em 26.06.1991 
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(tendo a venda do prédio, novamente para revenda, ocorrido em 19.12.1991) — o que é reconhecido 
e bem na Sentença de que se recorre, onde se pode ler: “[o]facto tributário relevante é a transmissão 
por compra e venda realizada de 26.06.1991”.

2.ª - O regime alicáve1 ao caso sub iudice é o regime previsto no artigo 34.º do CPT, quer se en-
tenda que essa aplicação resulta do disposto no artigo 297.º n.º 1 do Código Civil (o qual determina que 
«a lei que estabelecer [...] 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»), quer se entenda que 
essa aplicação resulta dos princípios da igualdade tributária e dos princípios da protecção da confiança 
e da segurança jurídica que caracterizam o Estado de Direito (como afirma categoricamente Benjamim 
Silva Rodrigues, no seu artigo «A Prescrição no Direito Tributário», in Problemas Fundamentais do 
Direito Tributário, Vislis, 1999, a págs. 268 a 271).

3.ª - O prazo mais curto de 8 anos de prescrição, resultante da nova redacção do artigo 180.º do 
CIMSSD dada pelo Decreto -Lei n.º 472/99 de 8 de Novembro, que passa a remeter para os arts. 48º e 
49º da LGT, não é aplicável ao caso sub iudice.

4.ª - A lei que rege o regime da prescrição, incluindo as suas causas de interrupção e de suspensão, 
face a uma sucessão de leis no tempo é a lei em vigor à data do facto tributário (e não a lei em vigor à 
data em que ocorrem as eventuais causas interruptivas), sob pena de violação dos princípios da legali-
dade tributária e da não retroactividade da lei fiscal.

5.ª - Se atentarmos nos fundamentos do instituto da prescrição das obrigações tributárias (e que 
são, não qualquer presunção de desinteresse do credor, mas sim razões de certeza, de segurança e de 
paz jurídicas quer para o Estado quer para os cidadãos), não podemos deixar de chegar à conclusão de 
que todo o regime da prescrição, incluindo as suas causas de interrupção e de suspensão, se rege pela 
lei em vigor à data da ocorrência do facto tributário.

6.ª - Efectivamente, o instituto da prescrição visa dar segurança ao devedor tributário de que ele não 
será incomodado a todo o tempo pelo credor, pelo que a prescrição se integra no elemento essencial dos 
impostos designado por Garantias dos Contribuintes e está por isso sujeita ao princípio da legalidade 
tributária nos termos do artigo 103.º n.º 2 da CRP.

7.ª - Quando da aplicação da lei nova resultar uma ampliação do prazo prescricional, por comparação 
com o que resultaria da aplicação da lei antiga (como sucede no caso sub iudice, onde, da aplicação do 
art. 49º, n.º 1 da LGT, resulta que o prazo prescricional só se completa em 10.01.2012, como pretende 
o despacho reclamado, ao invés de se completar em 13.11.2005, como resulta da lei antiga, ou seja, 
da aplicação do art. 34º do CPT), há que rejeitar - se a aplicação da lei nova, sob pena de violação dos 
princípios da proibição de impostos de natureza retroactiva, da legalidade e da tipicidade tributárias, 
Constitucionalmente previstos no art. 103º n.os 2 e 3 da lei Fundamental.

8.ª - Não é o disposto no art. 297º n.º 1 do Código Civil que impõe a aplicação de um ou outro 
regime em bloco (pelo que, neste específico ponto não discordamos do entendimento exposto no Ac. 
proferido pelo STA, de 21 -05 -2008), mas sim o facto de estarmos perante um instituto (a prescrição) 
de direito substantivo e não meramente processual que integra as Garantias dos Contribuintes e, como 
tal, tem de respeitar os princípios constitucionais da legalidade tributária e da não retroactividade da 
lei fiscal.

9.ª - O que veda que se aplique o prazo prescricional previsto no art. 34º do CPT e, simultane-
amente se apliquem as causas de interrupção do prazo prescricional previstas no art. 49º da LGT é, 
sim, a natureza substantiva e não meramente processual, do instituto da prescrição das obrigações 
tributárias, que integra as Garantias dos Contribuintes, o que faz com que a sucessão de leis no tempo 
das normas que prevejam outros elementos constitutivos do instituto da prescrição, designadamente 
que prevejam as causas de interrupção do prazo prescricional estejam sujeitas precisamente aos 
mesmos princípios da legalidade e tipicidade tributárias, da proibição da aplicação retroactiva da lei 
fiscal e da igualdade tributária, a que está sujeita a sucessão de leis no tempo das normas que prevêem 
directamente o prazo prescricional, o que se justifica plenamente na medida em que as causas de 
interrupção do prazo prescricional acabam por ter interferência nesse prazo, antecipando ou adiando 
a sua consumação.

10.ª - Em síntese se constata pois que as obrigações tributárias exigidas nos processos de execu-
ção fiscal acima identificados se encontram efectivamente prescritas desde, pelo menos, 13.12.2005, 
pelo que V. Exas. deverão julgar procedente o presente recurso e substituir a Sentença proferida pelo 
Tribunal a quo por outra que declare as obrigações tributárias em causa extintas por prescrição e, con-
sequentemente, declare extintos os dois processos de execução fiscal acima identificados, desde logo 
por inutilidade superveniente da lide, atenta a prescrição das dívidas a cujo pagamento se destinam, 
as quais já não podem, por isso, ser coercivamente exigidas e ainda que determine que seja oficiado o 
Banco Espírito Santo, S. A. ordenando -se o cancelamento das garantias bancárias n.os 294760 e 294761, 
emitidas por este Banco, para garantia destes processos de execução.

2 — A Fazenda Pública não contra -alegou.
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3 — O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: apreciação do juízo de inutilidade superveniente da lide por prescrição da 

dívida exequenda.
Alega a recorrente que a lei que rege o regime da prescrição, incluindo as suas causas de inter-

rupção e de suspensão, face a uma sucessão de leis no tempo é a lei em vigor à data do facto tributário 
(e não a lei em vigor à data em que ocorrem as eventuais causas interruptivas), sob pena de violação 
dos princípios da legalidade tributária e da não retroactividade da lei fiscal.

Assim, sustenta que quando da aplicação da lei nova resultar uma ampliação do prazo prescricional, 
por comparação com o que resultaria da aplicação da lei antiga, há que rejeitar -se a aplicação da lei nova, 
sob pena de violação dos princípios da proibição de impostos de natureza retroactiva, da legalidade e 
da tipicidade tributárias, Constitucionalmente previstos no art. 103º n.os 2 e 3 da lei Fundamental.

O que veda que no caso presente se aplique o prazo prescricional previsto no art. 34º do CPT e, 
simultaneamente, se apliquem as causas de interrupção do prazo prescricional previstas no art. 49º da 
lei Geral Tributária.

Em síntese conclui que as obrigações tributárias em causa nos presentes autos se encontram 
efectivamente prescritas desde, pelo menos, 13.12.2005.

Fundamentação:
A nosso ver o recurso não merece provimento.
Atento o disposto no artº 297º do Código Civil o prazo de prescrição aplicável nos presentes 

autos será o de 10 anos resultante da alteração do artº 180º do CIMSISSD pelo Decreto -Lei n.º 119/94 
de 7 de Maio, prazo esse que se conta a partir da entrada em vigor daquele diploma legal, ou seja 
12.05.1994.

Sendo que nada impede que a lei geral tributária seja invocada para determinar os efeitos dos 
eventos interruptivos e suspensivos que ocorram na vigência de tal prazo prescricional.

Com efeito, quanto à sucessão de causas interruptivas da prescrição importa sublinhar que decorre 
do artº 12, n.º 2 do Código Civil que «quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial ou 
formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, entende -se, em caso de dúvida, que só visa os factos 
novos; mas, quando dispuser directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo 
dos factos que lhes deram origem, entender -se -á que a lei abrange as próprias relações já constituídas, 
que subsistam à data da sua entrada em vigor».

Assim, e como impressivamente se expõe no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
13.01.2010, recurso 1148/09, que passamos a citar, «se a nova regulamentação legal se prende com 
qualquer facto produtor de certo efeito, ela tem, tão só, aplicação aos factos novos; já se a nova regula-
mentação se conexiona apenas ao direito, sem referência ao facto que lhe deu origem, então a lei nova 
aplica -se às relações jurídicas já constituídas que subsistam à data da sua entrada em vigor.

Nesta conformidade, as normas de natureza substantiva contidas na LGT não se aplicam a factos e 
efeitos já consumados no domínio da lei anterior; mas se essas normas definirem o conteúdo (ou efeitos) 
de relações jurídico -tributárias duradouras, como é o caso da maior parte das obrigações tributárias, sem 
referência ao facto que lhes deu origem, elas vão aplicar -se não só às relações e situações jurídicas que 
se constituírem após a sua entrada em vigor, como, também, a todas aquelas que, constituídas antes, 
protelem a sua vida para além do momento da entrada em vigor da nova regra.

Donde decorre que é perfeitamente possível, no nosso sistema jurídico, aplicar normas tributá-
rias compreendidas em diferentes diplomas (lei antiga e a lei nova) a uma relação ou situação jurídica 
de natureza tributária duradoura, não podendo o efeito imediato da lei nova ser considerado, em tais 
situações, como representando um efeito retroactivo () E assim sendo, a LGT é competente para de-
terminar os eventos interruptivos e suspensivos que ocorram na sua vigência, ainda que atinentes a 
prazos prescricionais iniciados na vigência do CPT, e para determinar os efeitos que sobre esse prazo 
têm esses eventos, não podendo esse efeito imediato da lei nova ser considerado como representando 
um efeito retroactivo.»

É neste sentido, aliás, que se tem vindo a pronunciar a mais recente e significativa jurisprudência 
deste Supremo Tribunal Administrativo, a qual vem decidindo que «ocorrendo sucessivas causas de 
interrupção da prescrição antes da entrada em vigor da actual redacção do n.º 3 do artigo 49.º da LGT 
(introduzida pelo art.º 89.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12), devem todas elas ser consideradas, desde 
que ocorram após a cessação do efeito interruptivo das anteriores» — cf. Acórdãos do Pleno da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em 24/10/2007, no recurso n.º 244/07 e de 28/05/2008 no recurso 
n.º 840/07, e, para além do acima citado, os Acórdãos de 01.09.2010, recurso 635/10 e de 24.03.2010, 
recurso 1187/09, todos in www.dgsi.pt.

Não há pois, ao invés do que sustenta a recorrente, qualquer violação dos «princípios da proibição 
de impostos de natureza re activa, da legalidade e da tipicidade tributárias».

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

Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
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4 — A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Em 26/06/1991, a sociedade reclamante adquiriu um lote de terreno para construção destinado 

a revenda, tendo a aquisição ficado isenta de SISA nos termos do n.º 3 do artº 11º do CIMSISSD (cf. 
art. 3º da p.i. e fls. 209 do PEF).

B) Em 19/12/1991, a reclamante vendeu o referido bem, novamente para revenda, tendo deixado 
de beneficiar da isenção referida na alínea A), pelo que o Serviço de Finanças de Oeiras — 3 procedeu 
à liquidação do imposto devido (artigo 3.º da p.i. e fls. 209 do PEF).

C) Em 01/04/1997, foi instaurado em nome da reclamante, o processo de execução fis-
cal n.º 3522199701855476 por dívida de SISA do ano de 1991 e o processo de execução fiscal 
n.º 3522199701855484, por dívida de juros compensatórios relativos ao referido imposto (cf. fls. 1 e 
2 dos PEFs apensos).

D) Em 11/09/1997, foram enviadas à reclamante as citações postais, as foram devolvidas (cf. 
fls. 3 e 4 dos PEFs apensos).

E) O PEFs estiveram parados entre 15/09/97 e 19/05/99 (cf. fls. 214 e 215 do PEF apenso).
F) Em 03/11/1997, a sociedade executada deduziu impugnação judicial contra a liquidação de 

SISA e Juros compensatórios, tendo a mesma sido julgada improcedente por sentença proferida em 
16/11/2008 (cf. fls. 196 a 204 do PEF)

G) Foi emitida carta precatória para o Serviço de Finanças de Lisboa -8 com vista à citação pessoal 
da executada, a qual se concretizou em 10/01/2002 (cf. fls. 13/14 do PEF n.º 3522199701855476 e 
fls. 14/15 do PEF no 3522199701855484).

H) Em 13/07/2002, foram apresentadas duas oposições judiciais relativas às execuções fiscais 
instauradas, tendo sido apresentadas pela reclamante duas garantias bancárias destinadas a suspender 
as execuções (cf. fls. 21 e segs. e 60/61 do PEF).

I) Em 05/02/2009, a reclamante apresentou no Serviço de Finanças de Oeiras -3 um requerimento 
dirigido ao Chefe de Finanças, no qual solicita se declare a prescrição das dívidas exequendas e conse-
quentemente a extinção dos respectivos PEF5 e o cancelamento das garantias bancárias apresentadas 
(cf. fls. 107 a 115 do PEF)

J) Em 08/04/2010 foi proferido despacho indeferindo a pretensão da reclamante, o qual foi noti-
ficado à reclamante através do ofício n.º 5802, de 30/04/2010 (cf. fls. 213 a 219 e 226/227 do PEF)

K) A presente reclamação foi remetida por fax ao serviço de Finanças em 18/05/2010 (cf. fls. 2 
a 22 dos autos).

5 — A questão que importa enfrentar e decidir no presente recurso prende -se em saber da eventual 
prescrição da dívida exequenda de Sisa do ano de 1991 e respectivos juros compensatórios.

Vejamos, então.
Á data a que se reporta a questionada Sisa do ano de 1991 o prazo prescricional da correspondente 

obrigação tributária era de 20 anos, prazo esse que se contava a partir do início do ano seguinte ao do 
facto tributário, tudo conforme o previsto no artigo 27.º do CPTI, para o qual remetia o artigo 180.º 
do CIMSISSD.

Acontece que com a entrada em vigor da nova redacção deste último artigo 180.º introduzida pelo 
Decreto -Lei n.º 119/94, de 7/5, o que ocorreu no sequente dia 12 de Maio, o prazo de prescrição em 
causa foi reduzido para 10 anos, de acordo com o previsto no artigo 34.º do CPT e, mais tarde, com a 
nova redacção introduzida ao mesmo artigo 180.º pelo Decreto -Lei n.º 472/99, de 8/9, com entrada em 
vigor no sequente dia 13 de Novembro esse prazo foi fixado em 8 anos, de harmonia com o disposto 
do n.º 1 do artigo 48.º da LGT, para o qual remetia.

Sendo assim, em face da sucessão no tempo de diferentes prazos prescricionais, importará começar 
por apurar qual o prazo que na situação em apreço se aplica.

Para tanto, cumpre convocar a regra estabelecida no artigo 297.º, n.º 1 do CC, de acordo com a 
qual deverá aplicar -se o prazo mais curto, que se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não 
ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo par ao prazo se completar.

Liminarmente, aplicando essa regra e tendo em conta que não ocorreu qualquer facto interruptivo 
ou suspensivo entre 1/1/92 (início da contagem do prazo de prescrição) e 12/5/94 (entrada em vigor 
da nova redacção do artigo 180.º do CIMSISSD que reduziu o prazo para 10 anos), será de afastar a 
aplicabilidade do prazo de 20 anos para efeito da prescrição.

Sendo assim, a contagem do prazo de 10 anos, de harmonia com o disposto no referido artigo 180.
º (redacção do Decreto -Lei n.º 119/94; cf. artigo 34 do CPT) teve o seu início a 12/5/94, sendo que foi 
interrompido a 1/04/97 com a instauração dos processos de execução fiscal, nos termos do n.º 3 do 
artigo 34.º do CPT -cf. alínea C) do probatório.

Sucede que esse efeito interruptivo degenerou em suspensivo, por força da paragem do processo 
de execução fiscal por período superior a um ano por facto não imputável ao contribuinte, de 15/09/97 
a 19/05/99, (cf. fls. 214 e 214 do PEF apenso), somando -se o tempo que decorrer após esse período ao 
que tiver decorrido até à data da autuação -cf. artigos 34.º, n.º 3 do CPT e 49.º, n.º 2 da LGT.
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Não obstante, essa degradação do prazo de prescrição em suspensivo em nada releva para a con-
tagem do respectivo prazo.

De facto, a impugnação judicial deduzida contra a liquidação da Sisa e juros compensatórios a 
3/11/97 (alínea F) do probatório) configura facto interruptivo com potencialidade para, por si só, eli-
minar todo o período que decorreu anteriormente e obstar ao decurso da prescrição até ao trânsito em 
julgado da decisão que venha a pôr termo a essa impugnação (vide Jorge Lopes de Sousa, in Sobre a 
Prescrição da Obrigação Tributária, 2.ª edição a fls. 80 e 81, n.º 3 do artigo 34.º do CPT e n.º 1 do ar-
tigo 327. do CC)), sendo certo que esta não esteve parada por mais de um ano por facto não imputável 
ao impugnante.

Neste contexto, à data da entrada em vigor da actual redacção do artigo 180.º do CIMSISSD 
(13/11/99), nos termos da qual o prazo de prescrição foi reduzido para 8 anos, não decorrera relevante-
mente para efeito de prescrição qualquer parcela do prazo de 10 anos resultante da anterior redacção.

Impõe -se, assim, concluir que será se atender a esse prazo de 8 anos previsto na nova redacção 
do referido artigo 180.º, contado a partir da respectiva entrada em vigor, ou seja 13/11/99 e que, na 
ausência de qualquer facto interruptivo ou suspensivo, teria terminado a 13/11/07.

Ora, tal não aconteceu, uma vez que importa conferir efeito interruptivo à impugnação que fora 
anteriormente deduzida (artigo 49.º, n.º 1 da LGT), pese embora deduzida ainda na vigência do CPT 
(3/11/97 -F) do probatório).

Em razão disso, eliminando -se, como já se disse, todo o tempo decorrido antes dessa dedução, o 
prazo só voltaria a correr a partir do trânsito em julgado da decisão que viesse a pôr termo à impugna-
ção, decisão essa que, no caso, se verificou a 16/11/08 -alínea F) do probatório.

Neste contexto, encontrando -se o prazo de prescrição suspenso entre 13/11/99 e o trânsito em 
julgado da sentença de 16/11/08, torna -se irrelevante a interrupção que aconteceria em resultado da 
citação da executada em 10/01/02.

Na verdade, em face da interrupção verificada como resultado da impugnação judicial deduzida, 
a posterior eclosão de outro facto interruptivo ou suspensivo, embora em abstracto possuindo essa 
potencialidade, é de todo inócua, uma vez que não é possível interromper ou suspender um prazo que 
já se mostra interrompido -cf. acórdão do Pleno da Secção de 24/10/07, no recurso n.º 244/07.

Concluindo, tendo a contagem do prazo de prescrição de 8 anos tido o seu início na data do 
trânsito em julgado da sentença de 16/11/08, a dívida exequenda de Sisa de 1991 e respectivos juros 
compensatórios não se encontra prescrita.

O quadro normativo que se entendeu aplicável à situação “sub judicio” não viola, ao invés do 
que defende a recorrente, os princípios da legalidade e tipicidade tributárias, bem como da não retro-
actividade da lei fiscal.

Nesse sentido, de forma proficiente se pronunciou este Supremo Tribunal, em data bem recente, 
no acórdão de 13/01/10, processo n.º 1148/09, citado no douto parecer do Ex.mo Procurador -Geral 
Adjunto, do qual, com a devida vénia, se retira a seguinte passagem: “se a nova regulamentação legal 
se prende com qualquer facto produtor de certo efeito, ela tem, tão só, aplicação aos factos novos; já 
se a nova regulamentação se conexiona apenas ao direito, sem referência ao facto que lhe deu origem, 
então a lei nova aplica -se às relações jurídicas já constituídas que subsistam à data da sua entrada 
em vigor.

Nesta conformidade, as normas de natureza substantiva contidas na LGT não se aplicam a 
factos e efeitos já consumados no domínio da lei anterior; mas se essas normas definirem o con-
teúdo (ou efeitos) de relações jurídico -tributárias duradouras, como é o caso da maior parte das 
obrigações tributárias, sem referência ao facto que lhes deu origem, elas vão aplicar -se não só às 
relações e situações jurídicas que se constituírem após a sua entrada em vigor, como, também, a 
todas aquelas que, constituídas antes, protelem a sua vida para além do momento da entrada em 
vigor da nova regra.

Donde decorre que é perfeitamente possível, no nosso sistema jurídico, aplicar normas tributárias 
compreendidas em diferentes diplomas (lei antiga e a lei nova) a uma relação ou situação jurídica 
de natureza tributária duradoura, não podendo o efeito imediato da lei nova ser considerado, em 
tais situações, como representando um efeito retroactivo () E assim sendo, a LGT é competente para 
determinar os eventos interruptivos e suspensivos que ocorram na sua vigência, ainda que atinentes a 
prazos prescricionais iniciados na vigência do CPT, e para determinar os efeitos que sobre esse prazo 
têm esses eventos, não podendo esse efeito imediato da lei nova ser considerado como representando 
um efeito retroactivo.»

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

Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Janeiro de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 
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 Acórdão de 26 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto do órgão de execução fiscal. Instituto da Vinha e do Vinho. Re-
presentação em juízo. Fazenda Pública.

Sumário:

O Instituto da Vinha e do Vinho não é representado em juízo, nomeadamente, em re-
clamação de acto do órgão de execução fiscal que indeferiu o pedido de dispensa 
de prestação de garantia, pela Fazenda Pública, antes cabendo essa representação 
ao mandatário designado pelo seu Presidente.

Processo n.º: 1050/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Cruz & Companhia, L.da e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 — O Representante da Fazenda Pública, não se conformando com a decisão do Mmº Juiz do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que desatendeu a questão prévia suscitada pelo recorrente 
quanto à sua alegada ilegitimidade para representar em juízo o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), 
no âmbito de uma reclamação de acto do órgão de execução fiscal, deduzida por Cruz & Companhia, 
melhor identificada nos autos, contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, que 
lhe indeferiu um pedido de dispensa de prestação de garantia, dele vem interpor recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

a) Incide o presente recurso sobre o douto despacho de indeferimento da questão prévia da ilegi-
timidade da Fazenda Pública para representar em juízo o IVV, no âmbito de uma reclamação de actos 
do Órgão de Execução Fiscal;

b) Para cobrança de dívidas referentes à Taxa de Promoção sobre o Vinho e Produtos Vínicos 
devida ao Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), do hiato temporal compreendido entre Janeiro a 
Março de 2008, foi instaurado, pelo Serviço de Finanças de Tondela, o processo de execução fiscal 
n.º 2704200801018426;

c) O órgão de execução fiscal, no âmbito desse processo executivo, indeferiu o pedido de dis-
pensa de prestação de garantia, por considerar não se encontrarem reunidos os pressupostos que a tal 
permitissem;

d) Não se conformando com tal despacho de indeferimento usou a reclamante do presente meio 
processual, tendo, nesse seguimento, o Mmo Juiz a quo, notificado a Fazenda Pública para os efeitos 
consignados no art.º 278º n.º 2 do CPPT;

e) Por se considerar que nos termos da lei e à luz da Jurisprudência do STA o IVV, I. P. não pode 
ser representado em juízo pela Fazenda Pública, mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação 
de actos do órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal, levantou -se, nesse momento, a 
questão da ilegitimidade da Fazenda Pública para representar em juízo o IVV, I. P.;

f) Todavia, tal entendimento, não foi sufragado pelo Mmo Juiz a quo, que “desatendeu à questão 
prévia invocada pela Fazenda Pública pelo que a mesma deve apresentar a resposta nos termos para 
que foi notificada”;

g) Não olvidamos nem tão pouco se coloca em causa que o despacho recorrido judicialmente 
pela Cruz & Companhia, L.da foi praticado pelo órgão de execução fiscal, (decisão de indeferimento do 
pedido de dispensa de prestação de garantia, apresentado no âmbito de uma execução fiscal, instaurada 
pelo Serviço de Finanças de Tondela);

h) O que se questiona é o facto da representação em juízo do IVV, I. P., ainda que no âmbito 
de uma reclamação de actos do órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal competir à 
Fazenda Pública em detrimento de mandatário especialmente designado para o efeito pelo Presidente 
daquele Instituto;

i) Porquanto, dispõe o art.º 15.º, n.º 1, alínea a) do CPPT que compete à Fazenda Pública «repre-
sentar a administração tributária e, nos termos da lei, quaisquer outras entidades públicas no processo 
judicial tributário e no processo de execução fiscal»;

j) De onde é legítimo extrair que ao representante da Fazenda Pública pode caber a representação 
de outras entidades públicas no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal, apenas 
se e nos casos em que a lei lhe atribua essa mesma representação;
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k) Nos termos do Decreto -Lei n.º 46/2007 de 27 -02 e da Portaria n.º 219 -H/2007 de 28 -02, 
constata -se que o Instituto da Vinha e do Vinho é identificado como Instituto Público integrado na 
Administração Indirecta do Estado;

1) Por seu lado, dispõe o art.º 21.º n.º 3 da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro (denominada por Lei-
-Quadro dos Institutos Públicos) que “os institutos públicos são representados, designadamente em juízo, 
ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho directivo, por dois dos seus membros, ou 
por mandatários especialmente designados”;

m) E nem se diga que esta regra é afastada pelo facto de estarmos perante uma reclamação judicial 
de actos praticados pelo órgão de execução fiscal;

n) De facto, não obstante ser o Chefe de Finanças de Tondela o autor do acto reclamado, a verdade 
é que esse acto foi praticado no âmbito de uma execução fiscal instaurada para cobrança de dívidas 
provenientes de “taxa de promoção” à qual ficam sujeitos «os vinhos e produtos vínicos produzidos no 
território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados»;

o) Ora, como refere o Insigne Conselheiro Jorge Lopes de Sousa a propósito da execução fiscal a 
requerimento do sub -rogado a que se refere o art.º 92º n.º 2 do CPPT, nessas situações “deverá ser ele 
e não o representante da Fazenda Pública, a entidade a notificar, nos termos do n.º 2 deste art.º 278º, 
pois a intervenção deste no processo de execução fiscal apenas se pode justificar nos casos em que 
estão em causa interesses da Fazenda Púbica ou de entidades públicas”, desde que a representação 
destas últimas deva ser assegurada pela Fazenda Pública nos termos da lei, cf. Jorge Lopes de Sousa, 
“Código de Procedimento e de Processo Tributário” (Lisboa 2007) p. 670;

p) Isto não obstante ser o órgão de execução fiscal a entidade responsável para a prática de todos 
os actos necessários ao regular desenvolvimento do processo executivo;

q) Aliás, é essa a posição da jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Administrativo, 
de que destacamos, por revestir particular acuidade no caso em apreço, (uma vez que se verifica, 
inclusive, a identidade dos intervenientes processuais aqui em causa) o Aresto proferido no recurso 
n.º 01129/09;

r) No citado Aresto a apresentação de resposta por parte da Fazenda Pública, além de enfermar de 
nulidade, determinou a anulação de todos os termos que lhe foram posteriores e acarretou a respectiva 
condenação em custas, tudo como se retira do predito Acórdão;

s) De referir que no Acórdão citado a Reclamante Cruz & Companhia arguiu a nulidade da resposta 
apresentada pela Fazenda Pública com base na sua ilegitimidade passiva, no âmbito de uma decisão 
por parte do Serviço de Finanças de Tondela de instaurar a execução e mandar citar a Reclamante, no 
âmbito de um processo de execução fiscal instaurado para cobrança de dívidas ao IVV, I. P.;

t) Sendo que tal questão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Administrativo;
u) Na decisão que motivou o presente recurso, a Fazenda pública arguiu a sua ilegitimidade pas-

siva no âmbito de uma decisão de indeferimento de dispensa de prestação de garantia, no âmbito de 
um processo de execução fiscal instaurado para cobrança de dívidas ao IVV, I. P.;

v) Isto é, a factualidade aqui em causa é, na essência, a mesma, trata -se de actos praticados pelo 
órgão de execução fiscal no âmbito da respectiva tramitação do processo executivo;

w) Salvo melhor entendimento, não se vislumbra qualquer alteração de fundo entre a situação 
presente e aquela que foi objecto de análise no recurso n.º 01129/09, ambas derivaram de um despacho 
proferido por um Chefe do Serviço de Finanças no âmbito de uma execução fiscal instaurada para 
cobrança de dívidas ao IVV, I. P.;

x) Como pode ler -se no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no recurso 
n.º 0388/09 e ao qual aderiu inteiramente o Acórdão n.º 01129/09, “conjugando a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 15.º do CPPT com as disposições da Lei -Quadro dos institutos públicos e as constantes da actual 
orgânica e estatutos do IVV, a representação em juízo do IVV cabe a mandatário especialmente desig-
nado para o efeito pelo Presidente do Instituto, mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação 
de acto de órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal (ao qual, não obstante correr a 
generalidade dos seus termos nos serviços de finanças, a lei atribui carácter judicial “ cf. o n.º 1 do 
artigo 103.º da lei Geral Tributária), carecendo o representante da Fazenda Pública de legitimidade 
para assegurar essa representação”;

y) Nestes termos, considerando que nos termos da lei e à luz da Jurisprudência do STA o IVV, I. P., 
ainda que no caso de uma reclamação de actos do órgão de execução fiscal, não pode ser representado 
em juízo pela Fazenda Pública, deve, para o efeito, ser declarada a nulidade da notificação da Fazenda 
Pública e ordenada a notificação do IVV, I. P. para querendo, apresentar a resposta a que alude o art.
º 278º n.º 2 do CPPT.

Termos em que, nos melhores de direito e sempre com o mui Douto suprimento de Vossas Ex-
celências, deve ser dado provimento ao presente recurso, ordenando -se a revogação da douta decisão 
recorrida e consequente substituição por outra que confirme a ilegitimidade da Fazenda Pública para 
representar em juízo o IVV, I. P., mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação de actos do 
órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal.
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A recorrida contra -alegou, para concluir do seguinte modo:
A. Nos presentes autos, o acto praticado e do qual se reclama consubstancia uma decisão tomada 

pelo Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Tondela — a decisão de indeferimento do pedido de 
dispensa de prestação de garantia  -, proferida no âmbito de uma competência que, alegadamente, lhe 
é própria, sendo, pois, a este órgão administrativo que é imputável o acto em crise nos autos de recla-
mação.

B. A legitimidade passiva nestes autos de reclamação não pode recair sobre o IVV, instituto público 
alheio ao acto praticado e que em nada influenciou a decisão tomada pelo órgão de execução fiscal.

C. A legitimidade passiva deverá recair sobre a Fazenda Pública, na figura do seu Ilustre Repre-
sentante junto do Tribunal (cf. artigos 53.º e 54.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 
9.º, n.º 4 e 15.º do CPPT), como, desde logo, determina o próprio n.º 2 do artigo 278.º do CPPT.

D. É o órgão de execução fiscal — e não o IVV — quem assume a posição de contraparte na 
relação material controvertida dos presentes autos de reclamação de uma decisão de tal órgão.

E. O Acórdão de 13.01.2010, rec. 1129/09, em que este Venerando Tribunal concluiu, naquela 
concreta situação de reclamação de acto do órgão de execução fiscal submetida à sua apreciação, que o 
IVV não era representado em juízo pela Fazenda Pública, diz respeito a um acto do Chefe de Finanças 
bem diferente do acto de que aqui se reclama.

F. Nos autos em que foi proferido o citado Acórdão, reclamava -se do acto pelo qual o Senhor 
Chefe de Finanças instaurara as execuções fiscais aí em causa, acto que, como é sabido, mais não con-
substancia do que o mero recebimento pelo órgão de execução do título executivo.

G. Nesse acto, compreende -se que a margem de apreciação por parte do Chefe de Finanças seja 
mínima, limitando -se a receber o título executivo e a lavrar despacho, que marcará o início do processo 
de execução, razão pela qual, numa reclamação judicial de tal acto, em que a reclamante venha apontar, 
por hipótese, a falta de um requisito essencial do suposto título executivo, poderá conceber -se que o 
emissor do documento tenha legitimidade para se representar em juízo, na discussão de tal questão.

H. Nos presentes autos, o acto de que se reclama é a decisão do Senhor Chefe de Finanças de 
indeferir o pedido de dispensa de prestação de garantia, estando bom de ver que o IVV não é — nem 
pode ser — ouvido em tal apreciação do pedido de dispensa de prestação de garantia, nem interveio 
ao longo do respectivo processo decisório.

I. O referido Chefe do Serviço de Finanças «faz parte de uma cadeia hierárquica e funcional que 
em juízo é representada pelo Exmo. Representante da Fazenda Pública».

Nestes termos e nos melhores de Direito, deverá ser negado provimento ao presente recurso, 
mantendo -se, consequentemente, inalterada a decisão posta em crise, com o que se fará a necessária e 
acostumada JUSTIÇA!

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que a decisão recorrida deve ser 
revogada e substituída por outra em que se declare a nulidade da notificação da Fazenda Pública (em 
representação do IVV, I. P.) e os autos devolvidos ao Tribunal recorrido a fim de, aí, a reclamação seguir 
os seus trâmites, com notificação do IVV, IP, na pessoa do seu representante legal.

Atenta a natureza urgente do presente processo, não foram colhidos os vistos legais.
Cumpre decidir.
2 — A questão suscitada com o presente recurso não tem sido tratada de forma uniforme por esta 

Secção do STA.
Assim e no sentido de que a Fazenda Pública tem legitimidade para representar em juízo o Instituto 

da Vinha e do Vinho se pronunciaram os Acórdãos de 7/11/07, in rec. n.º 806/07 e de 21/1/09, in rec. 
n.º 1.017/09, este subscrito pelo agora Relator.

Em sentido contrário, pronunciaram -se os Acórdãos de 20/5/09, in rec. n.º 388/09 e de 13/1/10, 
in rec. n.º 1.129/09, este subscrito pelo Relator, que reviu, entretanto, a sua anterior posição, face à sua 
proficiente fundamentação jurídica, à qual nada se nos oferece acrescentar.

Por isso, limitar -nos -emos a acompanhar o que aí foi dito, com as necessárias adaptações, tendo 
em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cf. artigo 8.º, n.º 3 do CC).

Escreveu -se, então, nesse aresto, citando o predito Acórdão de 20/5/09 que “…Em situação seme-
lhante à dos autos, mas no âmbito de um quadro normativo anterior à lei quadro dos institutos públicos e 
aos actuais diplomas relativos à orgânica e Estatutos do Instituto da Vinha e do Vinho, pronunciaram -se 
os Acórdãos deste Tribunal de 7/11/2007 (rec. n.º 806/07) e de 21/1/2009 (rec. n.º 1017/08) no sentido 
de que a representação em juízo do Instituto da Vinha e do Vinho cabe ao Representante da Fazenda 
Pública, pois que os respectivos Estatutos, constantes ao tempo do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26/4, seriam 
omissos quanto à atribuição de representação especial a outra entidade, decorrendo a legitimidade do 
representante da Fazenda Pública das disposições conjugadas dos artigos 15.º, n.º 1, alínea a), 148.º, 
n.º 2, alínea a), 151.º, n.º 1 e 152.º do CPPT.

Das disposições legais acabadas de citar, apenas interessa especificamente considerar aqui o 
artigo 15.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, pois que a aplicação de nenhuma das demais é questionada nem 
se lhes imputa qualquer violação.
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Ninguém contesta nos autos que o pedido de dispensa de prestação de garantia e cujo indeferi-
mento foi determinada por força de acto administrativo (vide fls. 42 e 43 dos autos), se deva fazer na 
execução fiscal instaurada pelo serviço de finanças territorialmente competente ou que o conhecimento 
dos incidentes judiciais ou as acções de impugnação deste processo executivo sejam da competência 
dos tribunais tributários. Questionada é apenas a legitimidade do Representante da Fazenda Pública 
para intervir em reclamação judicial em representação do IVV.

Dispõe o artigo 15.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, sob a epígrafe, Competência do representante 
da Fazenda Pública que, (C)ompete ao representante da Fazenda pública nos tribunais tributários: 
a) (R)epresentar a administração tributária e, nos termos da lei, quaisquer outras entidades públicas 
no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal, donde é legítimo extrair que ao re-
presentante da Fazenda Pública pode caber a representação de outras entidades públicas no processo 
judicial tributário e no processo de execução fiscal, mas parece que apenas se e nos casos em que a lei 
lhe atribua essa representação.

Ora, tal não sucede no caso do IVV, como demonstraremos de seguida.
O Instituto da Vinha e do Vinho tem a natureza de instituto público integrado na administração 

indirecta do Estado (cf. o artigo 1.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 46/2007, de 27 de Fevereiro), sendo a 
sua orgânica actual a constante do Decreto -Lei n.º 46/2007 e os actuais Estatutos os que constam da 
Portaria n.º 219 -H/2007, de 28 de Fevereiro.

Em nenhum dos dois diplomas específicos actualmente em vigor relativos ao Instituto da Vinha 
e do Vinho se encontra disposição que atribua ao representante da Fazenda Pública a representação do 
instituto, sendo certo que neles não se encontra igualmente qualquer disposição relativa à representação 
em juízo desta entidade.

Mas desta omissão não decorre que tal representação caiba ao representante da Fazenda Pública. 
Tendo o IVV a natureza de instituto público, é -lhe aplicável a Lei -Quadro dos Institutos Públicos — Lei 
n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo ao Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril  -, e 
integralmente, pois que a sua regulamentação específica foi já objecto de revisão posteriormente à data 
de entrada em vigor daquela lei (cf. o artigo 50.º, n.º 1 da citada Lei n.º 3/2004).

Ora, nos termos da citada Lei -Quadro, que determina que as disposições dela constantes são 
de aplicação imperativa e prevalecem sobre as normas especiais actualmente em vigor, salvo na 
medida em que o contrário resulte expressamente da presente lei (cf. o n.º 2 do seu artigo 1.º) a 
competência para constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, incluindo com o poder 
de substabelecer é atribuída ao conselho directivo (cf. a alínea n) do n.º 1 do artigo 21.º da citada 
Lei), estabelecendo ainda que os institutos públicos são representados, designadamente em juízo 
ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho directivo, por dois dos seus membros, 
ou por mandatários especialmente designados directivo [cf. o n.º 3 do artigo 21.º da citada lei, com 
origem no n.º 3 do artigo 18.º do projecto de lei -quadro dos institutos públicos da autoria de Vital 
Moreira, onde se anotava destinar -se este preceito a regular a sensível matéria da representação 
legal do instituto — cf. VITAL MOREIRA, «Projecto de Lei -Quadro dos Institutos Públicos», in 
Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública/Grupo de Trabalho para os Institutos 
Públicos, Relatório e proposta de lei -quadro sobre os Institutos Públicos, Lisboa, Setembro 2001. 
p. 415), prevendo -se a final que sem prejuízo do disposto na alínea n) do n.º 1, o conselho direc-
tivo pode sempre optar por solicitar o apoio e a representação em juízo por parte do Ministério 
Público, ao qual compete, nesse caso, defender os interesses do instituto (cf. o n.º 4 do artigo 21.º 
da referida Lei).

Esta disciplina legal constante da lei quadro dos institutos públicos, e como se disse aplicável ao 
IVV, bem se justifica atendendo à natureza jurídica destas entidades, pois que, como ensina FREITAS 
DO AMARAL (Curso de Direito Administrativo, volume I, 3.ª ed., 2006, p. 380), os institutos públi-
cos (são) entidades juridicamente distintas do Estado e os seus órgãos dirigentes são, em princípio, 
órgãos do instituto público e não órgãos do Estado; o seu pessoal é privativo do instituto público, não 
é funcionalismo do Estado; as suas finanças são para -estaduais, não são finanças do Estado; o seu 
património é próprio, não é património do Estado. Ora, sendo pessoas jurídicas distintas do Estado, 
com personalidade jurídica própria não obstante integrarem a administração estadual indirecta, o que 
é adequado à sua natureza é que sejam representadas em juízo pelos seus órgãos próprios ou por quem 
por eles for designado.

Deve, aliás, observar -se que esta foi, a orientação assumida por este Tribunal relativamente 
à representação em juízo em oposição à execução fiscal do “Instituto do Emprego e da Formação 
Profissional, I. P.” (Acórdão de 13 de Fevereiro de 2008, rec. n.º 968/07) e ao “Instituto de Financia-
mento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas — IFADAP” (Acórdão de 31 de Janeiro 
de 2008) e que aqui sufragamos igualmente, não obstante estar em causa uma reclamação judicial e 
não uma oposição e ser outro o Instituto Público em causa.

Pode, pois, concluir -se, conjugando a alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do CPPT com as disposições 
da Lei -Quadro dos institutos públicos supra reproduzidas e as constantes da actual orgânica e estatutos 
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do IVV, que a representação em juízo do IVV cabe a mandatário especialmente designado para o efeito 
pelo Presidente do Instituto, mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação de acto de órgão 
de execução fiscal em processo de execução fiscal (ao qual, não obstante correr a generalidade dos 
seus termos nos serviços de finanças, a lei atribui carácter judicial — cf. o n.º 1 do artigo 103.º da lei 
Geral Tributária), carecendo o representante da Fazenda Pública de legitimidade para assegurar essa 
representação...”.

E assim se decidindo, não pode ter acolhimento o argumento invocado quer pelo Mmº Juiz “a 
quo”, quer pela recorrida, de que a situação a que o acórdão que temos vindo a citar respeita não é 
similar à dos presentes autos.

Com efeito, o que está em causa numa e noutra situação é a (i)legitimidade da Fazenda Pública para 
representar em juízo o IVV e não para executar os actos processuais próprios da execução fiscal — no 
caso a apreciação do pedido de dispensa de prestação de garantia  -, na medida em que esta, por força 
de lei, deve correr seus termos nos Serviços de Finanças respectivo e cuja decisão daqueles actos é da 
competência do Chefe dos referidos Serviços, como aliás se reconhece na decisão recorrida — o que 
são coisas bem diferentes.

Tem, pois, razão a recorrente quanto à questão suscitada, pelo que, carecendo o Representante da 
Fazenda Pública de legitimidade para assegurar a representação em juízo do Instituto da Vinha e do 
Vinho, anular -se -á, não apenas a resposta da Fazenda Pública, de fls. 73 e segs. à reclamação deduzida, 
mas também os termos posteriores da presente reclamação judicial, “para salvaguarda do princípio do 
contraditório e suprimento da ilegitimidade da parte”.

O recurso merece, pois, provimento.
3 — Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso, anular todo o proces-

sado a partir do despacho que ordenou a citação da Fazenda Pública para contestar, devendo os autos 
baixarem à primeira instância para citação do Instituto da Vinha e do Vinho.

Custas pela recorrida, apenas neste Supremo Tribunal, uma vez que contra -alegou.

Lisboa, 26 de Janeiro de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 26 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Reclamação de decisão do órgão de execução fiscal. Falta de notificação da junção 
de documentos ao reclamante.Violação do princípio do contraditório. Consequên-
cias. Início da suspensão da execução fiscal ao abrigo dos artºs 169.º do CPPT e 
52.º da LGT.

Sumário:

 I — A falta de notificação ao reclamante da junção oficiosa aos autos de documentos, 
viola o princípio do contraditório, uma vez que não permitiu a este pronunciar -se 
sobre o teor dos mesmos documentos, e essa violação teve influência na decisão 
da causa.

 II — Deste modo, impõe -se a anulação de todos os actos processuais praticados pos-
teriormente à junção dos citados documentos, com a baixa dos autos ao tribunal 
recorrido para a prática dos actos processuais necessários e subsequentes.

Processo n.º: 1052/10 -30.
Recorrente: José Carlos Silva Branquinho.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. José Carlos Silva Branquinho, melhor identificado nos autos, veio recorrer da decisão do Tribu-
nal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, que julgou improcedente, a reclamação por si deduzida 
contra decisão do Órgão de Execução Fiscal que ordenou a sua citação, na qualidade de responsável 
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subsidiário pelas dívidas da sociedade “Branquinho & Branquinho, L.da.”, no decurso da suspensão da 
execução contra esta instaurada, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) Desconhece -se a razão pela qual a reclamação não subiu nos autos de execução fiscal, con-
forme obriga a lei (artigo 97.º do CPPT) e bem assim porque é que o RFP faz as vezes de órgão de 
execução fiscal.

B) A sentença recorrida, para decidir como decidiu, estribou -se num conjunto de documentos 
remetidos pela FP ao Tribunal, na sequência de despacho por este proferido a solicitá -los sob pretexto 
de que os mesmos assumiam relevo essencial para a decisão da causa.

C) Nos termos do disposto no artigo 115.º, n.º 3, do CPPT, e, bem assim, como exigência dos 
artigos 3.º, n.º 3, e 517.º, n.º 1, do CPC, o recorrente tinha o direito de ser notificado do teor de tais 
documentos, tanto mais que os mesmos foram tidos em conta para a decisão final, que neles se estribou, 
e que dos mesmos constava uma realidade superveniente à dedução da reclamação que o recorrente 
desconhecia e relativamente à qual se devia ter pronunciado, tendo em conta o que alegara nos arti-
gos 11.º a 18.º da sua reclamação.

D) Ao não ter notificado o recorrente desses documentos, o Tribunal incorreu numa frontal violação 
do princípio do contraditório, a qual consequência uma nulidade nos termos do disposto no artigo 201.º, 
n.º 1, do CPC, dado que tal violação tem influência directa na decisão da causa, ao impedir que a re-
corrente se pronunciasse sobre esses documentos reformulando o peticionado sobre o conhecimento 
imediato da reclamação.

E) Sem conceder, a sentença é igualmente nula perante o disposto no artigo 125.º, n.º 1, do CPPT, 
na parte em que aí se sanciona com nulidade a oposição entre os fundamentos e a decisão proferida 
pelo Tribunal.

F) De facto, a sentença recorrida decidiu julgar improcedente a reclamação e absolver a FP do 
pedido por considerar, que “face à matéria que resultou provada, ter -se -á que considerar que não foi 
demonstrado perigo irreparável para o reclamante consubstanciado na citação do autor como executado 
em reversão”.

G) Ora, a existência ou inexistência do citado prejuízo irreparável (artigo 278.º, n.º 3, do CPPT), 
apenas contende, com o regime de subida da reclamação e não com o mérito desta.

H) Assim, dando -se por assente que “não foi demonstrado perigo irreparável para o reclamante 
consubstanciado na citação do autor como executado em reversão”, existe uma oposição entre a decisão 
e os seus fundamentos que não é apenas aparente, mas real, pois os fundamentos invocados conduziriam 
logicamente, nunca à improcedência da reclamação e absolvição da instância, mas ao conhecimento 
deferido da reclamação.

I) Razão pela qual a sentença recorrida enferma de nulidade também em face do disposto no 
artigo 125.º, n.º 1, do CPPT.

Termos em que e nos mais de direito se requer a Vªs Exªs que, na procedência do recurso, se 
dignem revogar a sentença recorrida, declarando -a nula, com todas as legais consequências.

II. A recorrida Fazenda Publica, em contra -alegações, veio defender a manutenção da decisão 
recorrida (v. fls. 125/131).

III. O MºPº emitiu o parecer constante de fls. 138/139, no qual se pronuncia pela improcedência 
do recurso.

IV. Tratando -se de processo urgente, foram dispensados os vistos legais.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1.ª instância os seguintes fac-

tos:
1.º) — Corre termos no Serviço de Finanças de Seia o processo de execução fiscal 

n.º 1279201001005685 e apensos contra a sociedade comercial “Branquinho & Branquinho, L.da” a 
qual tem sede no Parque Industrial da Abrunheira, lote 20, em Vila Chã Santa Comba, Seia.

2.º) — No âmbito desse processo foi preferido, em 31/08/2010, pelo Chefe do Serviço de Finanças 
o despacho com o seguinte teor: “[...] Assim, usando a faculdade que me é conferida pela alínea f) do 
artº. 10.º do CPPT e porque considero reunidas as condições que se refere no n.º 4 do artº. 52º da LGT 
e encontrando -se reunidos os pressupostos do artº. 170º do CPPT para a dispensa parcial da garantia, 
isento -a então da diferença da garantia a prestar e o valor do estabelecimento. Contudo, por uma 
medida cautelar e para evitar que ocorra o preceituado no n.º 3 do artigo 48.ºº da LGT, proceda -se à 
preparação do processo para a reversão.”

3.º) — O autor foi notificado do antecedente despacho em 02/09/2010.
4.º) — Por ofício expedido em 02/09/2010 foi o reclamante notificado para exercer o direito de 

audição prévia no prazo de 10 dias para efeitos de avaliação da prossecução da reversão da execução 
fiscal contra si.

5.º) - Em 20/09/2010 o reclamante foi citado como executado por reversão na supra mencionada 
execução fiscal.

6.º) — Em 28/09/2010 no âmbito do mesmo processo de execução fiscal foi proferido o seguinte 
despacho: “Pela informação que antecede verifica -se que a executada apresentou impugnação judi-
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cial do acto tributário encontrando -se a referida impugnação pendente de decisão. Foi efectuada a 
penhora ao estabelecimento industrial, tendo ainda sido promovida a reversão contra os responsáveis 
subsidiários Eduardo Manuel Cabral Tavares de Carvalho e José Carlos Silva Branquinho por uma 
medida cautelar já que o valor do estabelecimento não era suficiente para servir de garantia nos ter-
mos do n.º 5 do art. 199º do CPPT. Após a referida reversão foi concedida a isenção da garantia nos 
termos do art 170º do CPPT e n.º 4 do art. 52º da LGT para a parte restante de 100.602,80€. Efectuada 
a penhora no estabelecimento industrial e a reversão aos responsáveis subsidiários, encontram -se 
reunidos os pressupostos para suspender o processo de execução fiscal nos termos do artº. 169º do 
CPPT. Notificações necessárias.”

7.º) — Em 28/09/2010 o autor deu entrada a petição inicial que deu origem aos presentes autos 
de reclamação de acto de OEF.

VI. Cumpre decidir.
VI. De acordo com as conclusões das alegações, as questões a decidir no presente recurso são as 

seguintes:
a) Subida da reclamação nos autos de execução e junção de documentos solicitados ao RFP 

(Conclusão da alínea A));
b) Violação do princípio do contraditório (Conclusões das alíneas B) a D));
c) Nulidade da sentença por oposição entre os fundamentos e a decisão (Conclusão das alíneas E) 

a I)).
Comecemos por conhecer da questão enunciada sob a alínea c) — nulidade da decisão por oposi-

ção entre os fundamentos e a decisão — que, a proceder, desde logo torna desnecessária a apreciação 
das restantes.

VI.1. Refere o recorrente que a sentença é nula por contradição entre os fundamentos e a decisão, 
louvando -se nas seguintes razões:

A sentença recorrida decidiu julgar improcedente a reclamação e absolver a FP do pedido por 
considerar, que “face à matéria que resultou provada, ter -se -á que considerar que não foi demons-
trado perigo irreparável para o reclamante consubstanciado na citação do autor como executado em 
reversão”.

Porém, a existência ou inexistência do citado prejuízo irreparável (artigo 278.º, n.º 3, do CPPT), 
apenas contende, com o regime de subida da reclamação e não com o mérito desta.

Assim, dando -se por assente que “não foi demonstrado perigo irreparável para o reclamante 
consubstanciado na citação do autor como executado em reversão”, existe uma oposição entre a 
decisão e os seus fundamentos que não é apenas aparente, mas real, pois os fundamentos invocados 
conduziriam logicamente, nunca à improcedência da reclamação e absolvição da instância, mas ao 
conhecimento deferido da reclamação.

Ora, examinando o teor da decisão recorrida, desde logo se vê que o Mmº Juiz não indeferiu o 
pedido com fundamento em prejuízo irreparável, ou, pelo menos, com esse fundamento exclusivo.

Na verdade, tendo o recorrente invocado na sua petição inicial que a execução ficou suspensa 
com o despacho de 31.08.2010, quando neste foi aceite a dispensa de garantia na parte da dívida não 
garantida pela penhora, o Mmº Juiz recorrido entendeu que tal suspensão só ocorreu com o despacho 
de 28.09.2010.

E referiu o Mmº Juiz que a suspensão não era automática, carecendo de despacho a declará -la, o 
que só veio suceder com o último despacho citado acima.

Portanto, foi este o fundamento que determinou a improcedência da reclamação.
É certo que o Mmº Juiz referiu também a inverificação de prejuízo irreparável — por ausência 

de prova neste sentido  -, mas parece -nos que nesta parte estava a referir -se ao facto de a citação não 
constituir acto lesivo determinante do direito de reclamar e não ao regime de subida da reclamação.

Assim, este seria um segundo fundamento para a improcedência da reclamação.
Como é sabido, a fundamentação destina -se a preparar uma decisão que tem de ser consequência 

lógica do que atrás ficou exposto. Assim, se a conclusão não estiver de acordo com os fundamentos a 
decisão é nula.

No caso concreto, a decisão de improcedência resultou do facto de se ter considerado que a 
execução não estava suspensa, pelo que podia ter lugar a reversão e a citação, e de se ter considerado 
ainda que a citação só por si, não constituíu acto lesivo na medida em que logo após esta a execução 
foi declarada suspensa.

Pelo que ficou dito, improcedem as conclusões das alíneas E) a I).
VI.2. Quanto à questão enunciada na alínea a) cabe dizer o seguinte:
O artigo 97.º, n.º 1, alínea n) do CPPT estabelece que o processo judicial tributário compreende:
n) O recurso, no próprio processo, dos actos praticados na execução fiscal.
Porém, não se provando, como não se prova nos autos, que essa ausência de subida da reclamação 

na execução fiscal teve influência na decisão final, estamos perante mera irregularidade irrelevante 
para os autos.
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Assim, improcede o alegado na 1.ª parte da conclusão da alínea A).
Quanto à 2.ª parte da mesma alínea, também a mesma não procede. Com efeito, não sofre de 

qualquer ilegalidade o despacho que determina que o RFP junte aos autos elementos oficiais, em vez 
de os mesmos serem directamente solicitados ao órgão da execução fiscal. Trata -se de entidades per-
tencentes à mesma pessoa colectiva Estado, por um lado, e, por outro, o juiz pode solicitar a junção de 
quaisquer elementos necessários à descoberta da verdade, sendo que no caso, foram solicitados a uma 
das partes no processo.

VI.3. Quanto à violação do princípio do contraditório, veio o recorrente alegar que o tribunal 
ordenou a junção aos autos de documentos e que dos mesmos não foi notificado, em clara violação do 
princípio do contraditório.

Sobre esta questão escreveu -se o seguinte no despacho de sustentação (fls. 108 -vº), „... o recor-
rente, a fls. 62/64, respondeu à excepção da extemporaneidade arguida pelo RFP na resposta, de que 
foi devidamente notificado (cf. fls. 61) e que já tinha ao seu dispor (cf. fls. 30/32, e especialmente 35 
e 35 -vº, 36/46 e 48/60) nessa altura, como antes teve no processo de execução, os elementos de que 
reclama não ter tido acesso, por deles não ter sido notificado pelo tribunal.”

O argumento da violação do contraditório, com que se esgrime a nulidade da sentença, porque 
o julgador decidiu recolher elementos que entendeu serem úteis para o julgamento, sem ter reparado 
que já constavam juntos pelo MºPº com a resposta, resposta e documentos notificados ao recorrente, 
perde toda a utilidade e eficácia pois que, deles o recorrente já os tivera à disposição no processo de 
oposição aquando da notificação, que originou a resposta à excepção (cf. fls. 30/32, e especialmente 
fls. 35 e 35 -vº, 36/46 e 48/60)”.

Sobre esta matéria o recorrente veio invocar, em resumo, o seguinte:
Por despacho de 9 de Novembro de 2010, o Tribunal ordenou a notificação do RFP para junção 

aos autos de vários documentos, os quais foram considerados no respectivo despacho de essencial 
relevo para a decisão final.

Foram posteriormente juntos 9 documentos, entre os quais o despacho de 28 de Setembro de 2010, 
que determinou a suspensão do processo de execução fiscal nos termos do artigo 169.º do CPPT.

Sucede, no entanto, que o recorrente nunca foi notificado da junção desses documentos nem do 
seu teor, os quais, como o TAF de Castelo Branco bem havia entendido, assumiram relevo determinante 
para a decisão proferida.

Ora, a omissão referida, amputou ao recorrente o exercício de um dos mais importantes e básicos 
dos direitos processuais, impedindo -o de intervir na conformação da decisão final proferida.

Deste modo, ocorreu a violação do princípio do contraditório, pelo que atento o disposto nos 
artºs 3.º, n.º 3 e 201.º, n.º 1, alínea c), ambos do CPC, aplicáveis “ex vi” o disposto no artigo 2.º do 
CPPT, a sentença recorrida padece de nulidade, devendo determinar -se a anulação de todo o processado 
posterior à junção dos citados documentos.

Vejamos então se ocorre ou não a violação do princípio do contraditório.
Conforme resulta de fls. 33/59 dos autos, com a sua resposta à reclamação, o RFP juntou aos 

autos vários documentos.
E consta de fls. 61 que o Ex. mandatário do recorrente foi notificado dessa resposta, tendo -se 

sobre ela se pronunciado.
Na sequência do despacho acima referido de 9 de Novembro de 2010 (v. fls. 72), foi ordenada a 

junção aos autos de vários documentos, entre os quais o despacho determinativo da suspensão.
Ora, se é certo que alguns dos documentos juntos na sequência do referido despacho já se en-

contravam juntos aos autos e deles tinha já sido notificado o recorrente, o mesmo não sucedeu com o 
doc. de fls. 84 — despacho de 28/09/2010 determinativo da suspensão da execução e transcrito sob o 
n.º 6.º do probatório supra.

E, dúvidas não restam de que o mesmo não foi notificado ao recorrente, uma vez que de fls. 84/86 
resulta que a sentença foi proferida logo após a junção dos documentos sem qualquer outro acto pro-
cessual.

A questão que se coloca agora é a de saber se, efectivamente, a omissão de notificação referida, 
nomeadamente do despacho que ordenou a suspensão da execução, impediu o recorrente de intervir 
na conformação da decisão final proferida.

A resposta não poderá deixar de ser afirmativa.
Com efeito, a reclamação foi deduzida na sequência do despacho de 31.08.2010 do órgão de 

execução fiscal, que aceitou a dispensa de garantia por parte da executada originária para obter a sus-
pensão da execução.

E a fundamentação do recorrente foi no sentido de que por força desse despacho a execução ficou 
logo suspensa.

A sentença recorrida, por sua vez, desvalorizou esse despacho e decidiu que a execução só ficou 
suspensa com o despacho de 28.09.2010, por sinal proferido na mesma data da entrada da presente 
reclamação no tribunal.
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Sendo assim, não foi dada ao recorrente a possibilidade de se pronunciar sobre esse documento 
e a tese que veio a ser seguida na sentença.

Ora, em face daquele documento, o recorrente poderia defender que a sua tese era a legalmente 
admissível, não sendo aceitável a da FP, como poderia até ter aceitado tal tese e, eventualmente, desistir 
da reclamação.

E cabe aqui notar que, mesmo o RFP, na sua resposta (v. fls. 30/33) não referiu tal documento, 
limitando -se, a invocar a data da suspensão da execução em 28.09.2010 baseado numa informação dos 
serviços e num print informático (fls. 18 e 24).

Assim, o recorrente não teve ocasião de refutar a tese que veio a ser seguida na sentença no sentido 
de que a suspensão carecia de despacho expresso, não sendo automática.

E, parece não restarem dúvidas sobre a verificação de prejuízo irreparável se ao recorrente não 
for dada essa possibilidade de pronúncia.

É que, o momento da citação — e da reversão — pode ter relevância para efeitos, nomeadamente 
da prescrição, tal como se referiu no despacho de 31.08.2010.

Pelo que ficou dito procedem as conclusões das alíneas C) e D) das alegações considerando -se 
violado o princípio do contraditório por falta de notificação ao recorrente dos documentos juntos aos 
autos em cumprimento do despacho de 9 de Novembro de 2010.

E, assim sendo, face à violação do princípio do contraditório, impõe -se a anulação dos actos 
subsequentes e a prática dos actos necessários à realização do direito violado.

VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, anula -se todo o processado 
posterior à junção dos citados documentos, sentença incluída, e ordena -se a baixa dos autos ao tribunal 
recorrido para a prática dos actos processuais necessários.

Custas pela Fazenda Pública neste Supremo Tribunal, por ter deduzido contra -alegações.

Lisboa, 26 de Janeiro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 26 de Janeiro de 2011.

Assunto:

Reclamação do despacho do órgão da execução fiscal que ordenou a venda de bem 
penhorado. Caso julgado. Falta de notificação de nota de débito apresentada pela 
exequente CGD. Anulação do processado posterior aquela omissão.

Sumário:

 I — Em execução movida pela CGD, juntando esta à execução — e já no decurso da 
mesma — nova nota de débito do capital e juros, constitui nulidade susceptível 
de influir na decisão da causa a sua falta de notificação ao executado para se 
pronunciar sobre a mesma.

 II — Deste modo, deve ser anulado todo o processado posterior à junção da nota de 
débito com a consequente baixa dos autos ao tribunal recorrido para aquela 
notificação e posteriores trâmites.

Processo n.º: 1055/10 -30.
Recorrente: Maria Isabel Martins Valente.
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos, SA e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Maria Isabel Martins Valente, melhor identificada nos autos, veio recorrer da decisão do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Almada, que julgou improcedente, a reclamação por si deduzida contra o 
despacho do chefe do Serviço de Finanças do Seixal 2, datado 23/02/2010, que em processo da execução 
fiscal contra si instaurado, ordenou a venda do imóvel penhorado para pagamento de dívida à Caixa Geral 
de Depósitos no valor global de € 56.651,05, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) Do acórdão proferido pelo STA em 14.10.2009 não resulta que o valor da venda judicial, 
em 23/04/1992, do primeiro imóvel penhorado nos autos de execução tivesse sido insuficiente para o 
pagamento da dívida exequenda.
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B) O STA limitou -se a decidir que a imputação do produto da venda do mencionado imóvel deveria 
ser efectuada de harmonia com o disposto no artº. 785º do CC mas condicionando o prosseguimento 
da execução à verificação, pelo órgão de execução fiscal, da existência de um montante remanescente 
da dívida exequenda.

C) Sendo consensual na doutrina e na jurisprudência que o efeito do caso julgado não se estende 
aos fundamentos da decisão, é evidente que o mencionado acórdão não se produziu caso julgado 
quanto à existência de remanescente da dívida exequenda após a imputação dos valores recebidos pela 
exequente, pois o STA não aferiu se o valor da adjudicação do imóvel à exequente teria sido ou não 
suficiente para satisfazer o crédito exigido pela CGD.

D) A questão da legalidade da taxa de 34,5% aplicada no cálculo dos juros de mora e, conexamente, 
do valor da dívida exequenda, não foi apreciada pelo STA, pelo que, obviamente, nunca se poderia ter 
gerado caso julgado sobre essa matéria.

E) No âmbito dos autos de reclamação n.º 464/08.4BEALM nenhuma das instâncias pôs em causa 
dever ser apreciada nesta sede a existência de dívida exequenda remanescente e, em caso negativo, ser 
ordenada a extinção da execução fiscal.

F) Pelo que o Tribunal recorrido deveria ter julgado improcedente a excepção de caso julgado 
invocada pela Fazenda Pública e pela exequente e, consequentemente, concluído que não ficou qualquer 
remanescente da dívida exequenda por pagar à CGD, conforme explanado nos arts. 6º a 20º, 25º e 26º 
da reclamação deduzida pela recorrente.

G) Acresce que a Chefe de Finanças não procedeu a uma nova liquidação da dívida exequenda, 
não obstante o cálculo do remanescente da dívida exequenda ser um pressuposto indispensável para a 
realização da venda judicial do novo imóvel.

H) Sendo tal acto da competência do órgão de execução fiscal, in casu o Serviço de Finanças do 
Seixal 2, não seria suprível mediante uma mera nota de débito emitida pela própria exequente.

I) A Chefe de Finanças, no despacho reclamado, não se pronunciou sobre a correcção daquele 
montante, nem sequer notificou previamente a executada, ora recorrente, da nota de débito junta aos 
autos pela CGD, o que configura uma violação grave do princípio do contraditório.

J) Tal falta de notificação da executada para se pronunciar sobre o cálculo da dívida realizado 
pela exequente constitui omissão de uma formalidade susceptível de influir no prosseguimento da exe-
cução, pelo que implica a nulidade do despacho que ordenou a venda judicial do imóvel pertencente 
à recorrente.

K) Além disso, no edital da venda do novo imóvel da executada, afixado em 28/04/2010, consta 
que a mesma se destina pagamento de (suposta) dívida no valor muito superior ao indicado pela própria 
exequente.

Nesta conformidade e invocando o sempre mui douto suprimento de Vossas Excelências, deverá 
ser concedido provimento ao presente recurso, revogando -se a sentença recorrida, e em consequência:

a) ser ordenada a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que decida sobre a existência ou não 
de remanescente da dívida exequenda, após a adjudicação do imóvel penhorado à exequente, atendendo 
às taxas de juro máximas fixadas pelo Banco de Portugal;

b) ainda que assim não se entenda, ser anulado o despacho da Chefe de Finanças do Serviço de 
Finanças do Seixal — 2 de 23.02.2010, que ordenou a venda judicial do imóvel da reclamante que se 
encontra penhorado nos autos, dando sem efeito o edital afixado em 28.04.2010.

Assim se fazendo a costumada JUSTIÇA!
II. Não foram apresentadas contra alegações.
III. O MºPº emitiu o parecer constante de fls. 242/243, no qual se pronuncia pelo não provimento 

do recurso.
IV. Tratando -se de processo urgente, foram dispensados os vistos legais.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1.ª instância os seguintes factos:
1.º) - Em 28/04/1986 foi lavrado o auto de penhora da fracção autónoma designada pela letra “P” 

inscrita na matriz predial da freguesia da Cova da Piedade sob o artigo 6338 (cfr. fls. 59 do apenso).
2.º) - Em 23/04/1992 foi lavrado o auto de venda judicial por meio de proposta em carta fechada 

tendo o imóvel referido no ponto anterior sido adjudicado à Caixa Geral de Depósitos pelo preço de 
7.350.000$00 (cfr. fls. 135 do apenso).

3.º) - Em 12/05/2004 a Caixa Geral de Depósitos requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de 
Seixal 2 o prosseguimento da acção executiva por dívida de €53.040,42 (cfr. fls. 185/198 do apenso).

4.º) - Em 21/10/2004 foi instaurada a carta precatória n.º 1074200407000243 no Serviço de Fi-
nanças de Lagos para cobrança de dívida no montante de €53.040,42 à Caixa Geral de Depósitos (cfr. 
fls. 218/222 do apenso).

5.º) - Com data de 08/11/2003 foi lavrado no Serviço de Finanças de Lagos o auto de penhora da 
fracção autónoma designada pela letra “C” do prédio urbano em regime de propriedade horizontal sito 
em Ameijeira de Baixo, Urbanização Lapinha, lote 29, Lagos, inscrito na matriz predial da freguesia 
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de Santa Maria sob o artigo 1581 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Lagos, sob o 
n.º 02780/300699 (cfr. fls. 231 do apenso), tendo a penhora sido registada na Conservatória do Registo 
Predial de Lagos em 10/12/2004 (cfr. fls. 245 do apenso).

6.º) - Em 11/12/2007 foi proferido despacho pelo Chefe do Serviço de Finanças de Seixal 2 com o 
seguinte teor “Tendo em atenção todos os elementos juntos aos autos, prosseguem os mesmos com vista 
à cobrança do montante indicado pela Caixa Geral de Depósitos, ou seja € 43.352,21 (sendo €4.995,70 
de capital e € 38.356,51 de juros de 84/12/08 a 07/03/06)” (cfr. fls. 379 do apenso).

7.º) - Em 28/12/2007 deu entrada no Serviço de Finanças de Seixal 2 petição de reclamação de 
decisão do órgão de execução (fls. 382/386 do apenso).

8.º) - Em 04/04/2008 a executada volta a apresentar a petição de reclamação referida no ponto 
anterior (cfr. fls. 448/464 do apenso).

9.º) - A reclamação referida no ponto anterior foi julgada procedente por este tribunal tendo sido 
interposto recurso jurisdicional pela Caixa Geral de Depósitos, SA., para o Tribunal Central Adminis-
trativo Sul que por Acórdão de 15/07/2009 manteve a decisão recorrida (cfr. fls. 165/177 dos presentes 
autos).

10.º) - Na sequência do acórdão referido no ponto anterior, a Caixa Geral de Depósitos, SA interpôs 
recurso jurisdicional para o Supremo Tribunal Administrativo que por Acórdão de 14 de Outubro de 
2009 concedeu provimento ao recurso, revogou o acórdão recorrido e consequentemente a sentença e 
determinou “que a imputação dos valores recebidos pela recorrente seja feito em observância do dis-
posto no artº 758.º do CC, prosseguindo os autos de execução fiscal para cobrança do remanescente” 
(como resulta do teor de fls. 178/190 dos presentes autos).

11.º) - Em 12/02/2010 a Caixa Geral de Depósitos, SA., enviou ao Chefe do Serviço de Finanças 
um requerimento no qual indica que à data de 09/02/20 a dívida é de € 48.409,34 juntando uma nota de 
débito no qual consta capital em dívida de € 4.995,70 e juros de 08/12/1984 a 09/02/2010 no montante 
de €43.413,64 (cfr. fls. 508/510 do apenso).

12.º) - Em 23 de Fevereiro de 2010 foi proferido despacho a designar a venda judicial do imóvel 
penhorado (fracção “C”) como consta dos documentos de fls. 511/513 do apenso.

13.º) - Em 28/04/2010 foi emitido o edital de convocação de credores e de venda judicial da fracção 
autónoma designada pela letra “C” (cfr. teor de fls. 517/518 do apenso.

14.º) - Em 03/05/2010 a ora reclamante foi notificada do despacho de designação da venda judicial 
bem como do teor do edital referido no ponto anterior (cfr. fls. 523 e 523/verso do apenso).

15.º) - Em 13/05/2010 foi enviada, por fax, ao Serviço de Finanças de Seixal 2 a petição inicial 
(cfr. fls. 3/19 dos presentes autos).

VI. De acordo com as conclusões das alegações, são as seguintes as questões a apreciar no pre-
sente recurso:

a) Verificação ou não de caso julgado em face do acórdão deste Supremo Tribunal de 
14.10.2009 — Recurso n.º 0851/09 (Conclusões das alíneas A) a F);

b) Necessidade de prévio apuramento do valor em dívida, após a venda do primeiro bem penhorado, 
e antes de ser ordenada a venda em novo bem penhorado (Conclusões das alíneas G) e H));

c) Necessidade de notificação à executada da nova nota de débito apresentada pela CGD, tendo 
em vista a pronúncia daquela sobre o seu montante (Conclusões das alínea I) e J)).

d) Vício resultante de, no edital anunciando a venda, se ter indicado valor da dívida superior ao 
indicado pela exequente (Conclusão da alínea K).

As questões enunciadas nas alíneas a) e c) estão relacionadas, pelo que delas trataremos já em 
conjunto, pois, a procederem, dispensarão a apreciação das restantes questões.

VI.1. A recorrente vem desde há muito reclamando que a dívida ficou paga com a venda do imóvel 
referido nos n.os 1 e 2 do probatório.

A argumentação da recorrente foi sempre no sentido de que as taxas de juro aplicadas pela CGD 
eram superiores às legalmente permitidas pelo Banco de Portugal (v. requerimento de fls. 327 dirigido 
ao órgão da execução fiscal, a reclamação de fls. 458 e segs. e a presente reclamação).

Acontece, porém, que nunca foi dada resposta a esta argumentação da recorrente, sendo que o 
Acórdão deste Supremo Tribunal de 14.10.2009 se limitou a concluir que a imputação do produto da 
venda do imóvel identificado no n.º 1 do probatório deveria ser efectuada de acordo com o disposto 
no artº 785.º do Código Civil e não de acordo com o artº 341.ºdo CPT, conforme havia sido decidido 
pelas instâncias.

Quer isto dizer então que não se formou caso julgado quanto ao montante da dívida exequenda, 
uma vez que as instâncias nunca chegaram a apreciar a questão das taxas de juro, nem a CGD respondeu 
a essa matéria, limitando -se apenas a indicar as taxas por si aplicadas.

Deste modo, prosseguindo os autos em obediência ao referido Acórdão deste Supremo Tribunal, 
a recorrente tem toda a legitimidade para discutir o montante da dívida remanescente, até porque com 
o decorrer do tempo essa dívida vai -se alterando.
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E a recorrente tinha o direito de ser notificada do valor em dívida à data do despacho que ordenou 
o prosseguimento da execução (n.º 12 do probatório), tendo em vista a sua pronúncia sobre o valor da 
mesma. É que, independentemente da discussão jurídica sobre as taxas de juro, poderia, eventualmente 
existir erro de cálculo.

Deste modo, constituindo direito da recorrente a notificação da nota de débito de fls. 508, a omissão 
de tal notificação constitui nulidade relevante para a decisão, o que determina a anulação de todos os 
actos posteriores à junção da referida nota de débito (artº 201.º, n.º 2 do CPC).

E não se diga que essa omissão seria irrelevante, uma vez que a recorrente já anteriormente, e por 
três vezes, se debruçou sobre a questão das taxas de juro. Na verdade, embora isso tivesse acontecido, 
o período agora abrangido é mais longo e, por isso, a recorrente sempre teria direito a conhecer o valor 
da dívida antes de a execução prosseguir em obediência ao Acórdão deste Supremo Tribunal.

Pelo que ficou dito, procedem as conclusões das alíneas A) a F) e G) a J), o que determina a 
desnecessidade de apreciar as restantes questões acima enunciadas.

Em consequência, será anulado todo o processado posterior à junção da nota de débito de 
fls. 508/510.

VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, anula -se o processado 
posterior à junção da nota de débito de fls. 508/510, sentença incluída, e ordena -se a baixa dos autos 
ao tribunal para que os autos prossigam com a notificação à recorrente da referida nota de débito.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Janeiro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 2 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto praticado pelo órgão de execução fiscal. Acto de trâmite. Acto 
administrativo.

Sumário:

 I — O despacho que suspende execução fiscal define -se como um acto administrativo 
em matéria tributária e não como mero acto de trâmite, uma vez que não se confina 
nos estreitos limites da ordenação intraprocessual, antes projecta externamente 
efeitos jurídicos numa situação individual e concreta.

 II — Em face dessa definição como acto administrativo, o despacho que posteriormente 
o revogue tem necessariamente de respeitar o prazo de 10 dias que resulta dos 
artigos 141.º do CPA e 277.º do CPPT, sendo ainda exigível a audição prévia do 
executado no termos dos artigos 100.º do CPA e 60.º da LGT.

Processo n.º 8/11 -30.
Recorrente: Coelima -Industrias Têxteis, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - “Coelima - Indústrias Têxteis, L.da”, com os sinais dos autos, vem recorrer da sentença do Tri-
bunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente a reclamação deduzida do despacho 
do Chefe do Serviço de Finanças de Guimarães 1, nos termos do qual foi revogado anterior despacho 
que deferira pedido de suspensão de processo de execução fiscal instaurado para cobrança coerciva de 
IRC dos anos de 1999 e 2000, formulando as seguintes conclusões:

A — A douta sentença incorre numa grave confusão de conceitos, tendo -se abstido de julgar 
ponderadamente os diversos fundamentos invocados na reclamação.

B — O caso julgado formal — que abrange as sentenças e despachos que recaiam unicamente 
sobre a relação processual — só tem força obrigatória dentro do processo (art. 672.º do CPC).

C — A primeira impugnação (Proc. n.º 1342/05.4BEBRG) findou com uma inusitada deserção 
da instância, que conduziu à extinção do processo sem apreciação do mérito da causa.
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D — Por isso, tal impugnação gerou um caso julgado material, mas apenas formal, nem deu lugar 
à apreciação da legalidade das liquidações impugnadas (que estão na origem das presentes impug-
nações); nem nela foi proferida qualquer decisão, positiva ou negativa, que seja oponível fora desse 
mesmo processo.

E — Por esse motivo, é absurdo invocar o caso julgado formal da sentença de 18/12/2009 como 
pretenso obstáculo ao deferimento do pedido de suspensão desta execução, visto que este pedido de 
suspensão tem por base uma outra impugnação, instaurada em 12/08/2010, pendente sob o n.º 1446/10 
no TAF de Braga.

F — Ora, se esta segunda impugnação é (ou não) admissível e tempestiva — na sequência do 
pedido de revisão que sobreveio à sentença de 18/12/2009 — tal constitui matéria para ser apreciada 
pelo Mmo. Juiz do TAF, a quem tal impugnação foi distribuída. Não ao Senhor Chefe do Serviço de 
Finanças.

G — O n.º 1 do art. 169.º do CPPT é claro quando fala em “impugnação que tenha por objecto a 
legalidade da dívida exequenda”.

H — Ora, a impugnação n.º 146/10, instaurada na sequência do indeferimento da revisão oficiosa, 
tem por objecto imediato esse indeferimento e como objecto mediato a liquidação a que a decisão se 
reporta, pelo que nada impedia que — uma vez prestada garantia, como foi — o processo executivo 
ficasse suspenso até decisão final da segunda impugnação.

I — Além disso, o acto impugnado é ilegal, também, por violação do art. 141.º/1 do CPA, ex vi 
art. 277.º do CPPT, pois não era já revogável — na data em que o foi — o despacho que determinou a 
suspensão da execução mediante prestas de garantia.

J — Tal acto violou também o art. 139.º/1/a) do CPA, que impede a revogação dos “actos nulos 
ou inexistentes”, como supostamente seria o despacho de 25/08/2010.

K — Por fim, o despacho reclamado violou ainda o art. 60.º/1/c/ da LGT, conjugado com os 
artigos 100.º do CPA, ao dispensar indevidamente a audiência prévia da Recorrente, invocando para 
o efeito uma mera circular.

1 — A decisão reclamada, e a douta sentença que a confirmou, violaram, pois, o disposto nos 
arts. 169.º/1 do CPPT, 141.º/1 do CPA, conjugado com o art. 277.º do CPPT, 139.º/1/a) do CPA e 60.º 
da LGT conjugado com os arts. 100.º e ss. do CPA.

2 — A Fazenda Pública não contra -alegou.
3 — O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de reclamação apresentada contra 

decisão proferida pelo órgão da execução fiscal (levantamento da suspensão de processo de execução 
fiscal e prosseguimento da sua tramitação para cobrança coerciva da quantia exequenda).

FUNDAMENTAÇÃO
1 — O acto reclamado praticado em 1.10.2010 revogou anterior decisão proferida pelo mesmo 

autor em 25.08.2010, de suspensão da execução fiscal após apresentação de garantia (a qual foi prestada 
em 27.08.2010 cf. PEF apenso).

1 — O acto reclamado é um acto materialmente administrativo (e não um mero acto de trâmite, 
como se sustenta na sentença impugnada) na medida em que, inequivocamente, foi produzido ao abrigo 
de normas de direito público e produziu efeitos jurídicos negativos para o interesse da executada, numa 
situação individual e concreta (art. 120º CPA).

2 — O proferimento de acto revogatório de anterior acto administrativo, de conteúdo favorável 
ao interesse da reclamante, sem prévio exercício do direito de audição, constitui violação de norma 
legal imperativa que inquina a sua legalidade (art.60º n.º1 al.c) LGT).

3 — Os actos materialmente administrativos praticados pelo órgão da execução fiscal podem ser 
revogados no prazo de 10 dias concedido aos interessados para o impugnarem, por via de reclamação, ou 
nos 10 dias subsequentes à apresentação da reclamação; os actos favoráveis aos destinatários produzem 
efeitos desde a data da sua prática, independentemente de notificação, pelo que o prazo para a revogação 
deve ser contado desde a data da prolação do despacho que contém o acto revogado (art. 277º n.os 1 
e 2 CPPT; arts.36º n.º1 CPPT/arts.127º n.º1 e 132º n.º1 CPA; acórdão STA -SCT 1.10.2008 processo 
n.º 744/08). Nesta conformidade o acto revogatório foi praticado quando o acto revogado que constituiu 
o seu objecto já se tinha convertido em caso resolvido, por falta de reclamação dos interessados.

4 — A absolvição da Fazenda Pública da instância de impugnação judicial no processo n.º1342/05.4 
BEBRG, por motivo exclusivamente imputável à impugnante, não impede a admissão posterior de nova 
impugnação judicial, porquanto:

a) a sentença proferida na primeira impugnação judicial constitui caso julgado formal, com força 
obrigatória apenas dentro do processo, não sendo impeditiva da propositura de outra acção sobre o 
mesmo objecto (ou, por maioria de razão, sobre objecto diferente) (arts.289º n.º1 e 672º n.º1 CPC).

b) as impugnações judiciais em causa têm objectos distintos:
— a primeira impugnação judicial teve como objecto imediato a decisão de indeferimento de 

recurso hierárquico (cujo objecto mediato eram as liquidações de IRC anos 1999 e 2000);
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— a segunda impugnação judicial teve como objecto imediato a decisão de indeferimento de 
pedido de revisão daquelas liquidações (probatório n.os 7/8).

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
— declaração de procedência da reclamação
— anulação do acto reclamado proferido pelo órgão da execução fiscal
14.01.2011.
Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
4 — A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 — No dia 11/11/2003, para cobrança das dívidas de IRC dos anos de 1999 e 2000, foi instaurado 

o processo de execução fiscal n.º 0418200301047434;
2 — A impugnante deduziu reclamação graciosa contra as ditas liquidações, nos montantes de 

749.278,00€ e 354.189,90€, que deram origem o dito processo executivo.
3 — Essa reclamação foi indeferida, tendo a reclamante sido notificada a 18/1/2005, decisão da 

qual interpôs recurso hierárquico a 17/2/2005, o qual foi também indeferido;
4 — Notificada do indeferimento do recurso hierárquico, a impugnante deduziu impugnação 

judicial com o n.º 1342/05.4BEBRG, processo que foi extinto sem apreciação do mérito da causa por 
facto exclusivamente imputável à impugnante;

5 — No dia 22/4/2010, a impugnante apresentou um pedido de revisão das mesmas liquidações 
de IRC (1999 e 2000) ao abrigo do art.º 78.º da LGT, requerendo simultaneamente a suspensão da 
execução, nos termos do art.º 169.º, n.º 1 do CPPT;

6 — O pedido de suspensão da execução foi indeferido, tendo a impugnante apresentado a 
26/5/2010 reclamação contra o respectivo despacho, nos termos do art.º 276.º do CPPT, a qual foi 
julgada improcedente por sentença transitada em julgado.

7 — O pedido de revisão das liquidações apresentado a 22/4/2010, foi também indeferido por 
despacho que foi notificado à impugnante 6/8/2010;

8 — Não se conformando com tal decisão, no dia 12/8/2010, a impugnante apresentou impugnação 
judicial com o n.º 1446/10, que corre termos neste Tribunal.

9 — Perante essa impugnação, por despacho de 25/8/2010, o Serviço de Finanças de Guimarães 
1 deferiu o pedido de suspensão da execução fiscal e notificou a reclamante para, no prazo de 15 dias, 
prestar garantia no valor de 1.551.150,59 €, a fim de suspender a execução fiscal acima identificada;

10 — Todavia, esse despacho viria a ser revogado por despacho de 1/10/2010, uma vez que o 
órgão de execução fiscal considerou não se verificar a hipótese legal contida no artigo 169.º, n.º 1 do 
CPPT, com fundamento no facto de a impugnação judicial ter sido interposta a 12/8/2010, pelo que não 
podia atacar a legalidade das liquidações das dívidas de IRC em execução, sob pena de ser violado o 
caso julgado formal que se constituiu com a sentença proferida a 18/12/2009 na impugnação judicial 
n.º 1 342/05.4BEBRG;

11 — Consequentemente, foi levantada a suspensão da execução que havia sido deferida por 
despacho de 25/8/2010, sendo ordenado o prosseguimento dos autos;

12 — A presente reclamação vem interposta do despacho referido em 10;
5 — A sentença recorrida julgou improcedente a reclamação deduzida pela ora recorrente do 

despacho do Chefe de Finanças de Guimarães 1, o qual revogara anterior despacho que deferira a 
suspensão do processo de execução fiscal instaurado para cobrança coerciva de dívida de IRC relativa 
aos anos de 1999 e 2000.

Para tanto, não apreciando o concreto fundamento jurídico em que se alicerçou o despacho re-
clamado (cfr. 10. do probatório), a decisão sob recurso concluiu pela legalidade do mesmo dado que 
“in casu” os despachos revogado e revogatório se definiriam como “actos de trâmite”, subtraídos ao 
conceito de acto administrativo e daí que lhes não seriam aplicáveis “as condicionantes constantes do 
Código de Procedimento Administrativo (artigos 100.º e segs, 139.º, n.º1, alínea a), 141.º, n.º 1 desse 
diploma, bem como os artigos 277.º do CPPT e 60.º da LGT).

Mais se considerou, em suporte do decidido, que a revisão dos actos tributários pode ser provocada 
ad libitum, o que redundaria, no caso de suspensão da execução fiscal, numa intolerável compressão 
da pretensão estadual numa boa cobrança dos tributos.

Diga -se, desde já, que a sentença recorrida não pode manter -se.
Com efeito, o despacho revogatório objecto da presente reclamação, assim como o revogado, 

qualificam -se como verdadeiros actos administrativos em matéria tributária e não como meros actos de 
trâmite, uma vez que não se confinam nos estreitos limites da ordenação intraprocessual, antes projectam 
externamente efeitos jurídicos numa situação individual e concreta — cfr. artigo 120 do CPA.

A decisão da AF de suspender ou não um processo de execução fiscal possui manifestos reflexos 
na esfera jurídica da ora recorrente e daí que não compreenda o entendimento perfilhado na sentença.
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Ora, definindo -se como acto administrativo em matéria tributária a decisão de suspender um 
processo de execução fiscal, o despacho que o revogue tem necessariamente de respeitar o prazo que 
para o efeito resulta dos artigos 141.º do CPA e 277.º do CPPT, ou seja o prazo de 10 dias (cfr. acórdão 
de 1/10/08, no recurso n.º 744/08).

Acontece que na situação em apreço esse prazo não foi respeitado, já que é de 25/8/10 o despacho 
que suspendeu a execução e de 1/10/10 o que veio a revogar tal decisão (cfr. 9. e 10 da probatório).

Mas não só da ilegalidade daí decorrente o despacho revogatório reclamado padece.
Na verdade, tratando -se, como se trata, de um acto administrativo definidor de uma situação 

jurídica que no caso é desfavorável ao contribuinte, impunha -se a sua prévia audição, de acordo com 
o estatuído nos artigos 100.º do CPA e 60.º da LGT.

Por outro lado, deslocadas e irrelevantes, reconheça -se, são as considerações vertidas na sentença 
quanto aos perigos da provocação ad libitum dos pedidos de revisão oficiosa dos actos tributários, 
quando acompanhados de prestação de garantia, e seus reflexos na pretensão estadual na boa cobrança 
dos tributos.

De facto, não se alcança como tais considerações possam servir para, no caso concreto, impedir 
o deferimento de um pedido de suspensão legitimamente formulado ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
artigo 169.º do CPPT.

Assinale -se, por último, que a fundamentação jurídica invocada no despacho reclamado para 
revogar a suspensão da execução anteriormente concedida não possui qualquer consistência jurídica, 
antes constitui um erróneo e temerário entendimento que a AF achou por bem perfilhar em matéria que 
lhe é de todo estranha e que se encontra reservada ao conhecimento e decisão do tribunal em sede de 
impugnação da segunda impugnação judicial deduzida (8. do probatório).

Na realidade, a pretensa existência de caso julgado, que nunca seria material, em decorrência da 
sentença proferida na primitiva impugnação judicial, constitui questão eventualmente a enfrentar e 
decidir na via judicial aberta pela impugnação deduzida em momento posterior.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogar, em consequência, a sentença 
recorrida, e, deferindo a reclamação judicial, anular o despacho reclamado.

Sem custas neste STA, sendo devidas pela Fazenda Pública na 1.ª instância.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 2 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Omissão de pronúncia. Dispensa de prestação de garantia. Ónus da prova.

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 — Independentemente de a dispensa de prestação da garantia assentar na ocorrência 
de prejuízo irreparável ou na manifesta falta de meios económicos do executado, 
é sobre este que impende o ónus da alegação e prova dos pressupostos para tal 
dispensa: o prejuízo irreparável ou a insuficiência de bens penhoráveis para o 
pagamento da dívida exequenda e acrescido e de que não houve dissipação de 
bens com intuito de diminuir a garantia dos credores.

Processo n.º: 16/11 -30.
Recorrente: Sociedade de Vinhos Matos II, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1 — Sociedade Vinhos Vítor Matos II, SA., recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal 

Tributário de Lisboa, negou provimento à reclamação que deduziu contra o despacho emitido em 
29/3/2010 pelo sr. Director de Finanças Adjunto, pelo qual foi indeferido o pedido de dispensa de pres-
tação de garantia no processo de execução n.º 1465200901072404 contra aquela sociedade instaurado 
no Serviço de Finanças de Alenquer.

1.2 — A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
a) A recorrente requereu o pedido de dispensa da prestação da garantia;
b) O mesmo foi indeferido e ordenado o prosseguimento da execução, por não se encontrarem 

verificados os pressupostos do art. 52, n.º 4 /LGT;
c) Mormente, no que ao prejuízo irreparável, diz respeito;
d) Contudo, a decisão recorrida, não fundamenta, até onde se considera que existe prejuízo irre-

parável, e porque não são os motivos alegados pela recorrente, “espelho” desse mesmo prejuízo.
e) O princípio da proporcionalidade não é respeitado se se considerar que só existe prejuízo irrepa-

rável, se se verificar uma situação limite, que coloque qualquer empresa num estado de tal dificuldade 
económica que a mesma não se possa “levantar” após a prestação da garantia.

f) O prejuízo irreparável deverá ter em conta factos que coloquem a empresa numa situação “ex-
tremamente difícil” e não, na sua morte completa.

g) Porquanto o mesmo, deverá manter qualquer sociedade com solvência suficiente para se 
poder — ainda que em dificuldades — manter no mercado.

h) Isto é a dispensa da prestação da garantia não deverá ser deferida apenas nos casos em que a 
sua não aplicação levaria à situação de “morte” da requerente, mas também nas situações de extrema 
dificuldade.

i) Os pressupostos da dispensa da prestação de caução, não foram objecto de apreciação, o que 
se traduz numa omissão de pronúncia.

j) É indesmentível que à luz dos arts. 169º do CPPT e 52º da LGT, a suspensão da execução corre 
sempre que se verifiquem no caso concreto, três pressupostos, a saber:

1) tenha sido deduzida reclamação graciosa, impugnação judicial, ou recurso do acto tributário;
2) que tenham por objecto a legalidade da divida; e
3) tenha sido constituída garantia bancária ou efectuada penhora.
k) Isto é, a prestação da garantia não é requisito “indispensável” à suspensão da execução; a lei, 

no n.º 4 do artigo 52.º da LGT e o CPPT no seu art. 170º prevê a possibilidade de ser dispensada a 
prestação da garantia.

l) No caso em apreço, a recorrente tem património suficiente para garantir a quantia exequenda.
m) Contudo, a dispensa da prestação da caução não tem como pressuposto a penhora do patri-

mónio da impugnante.
n) A existência de bens penhoráveis não pode ser impeditiva da concessão do benefício em 

apreço.
o) A interpretação jurídica não pode ignorar, estas questões de fundo, aliás decorrente da filosofia 

constitucional. Por isso, na interpretação da lei não se pode perder de vista princípios como os da inter-
pretação das leis em conformidade com a Constituição, da proporcionalidade e da unidade do sistema 
jurídico, para além de tantos mais como os princípios de direito, justiça e igualdade.

1.3 — Não foram apresentadas contra alegações.
1.4 — O MP emite Parecer no sentido do não provimento do recurso, por, em síntese, entender que:
— não ocorre a invocada omissão de pronúncia, dado que, como resulta da análise da decisão 

recorrida, o Tribunal se pronunciou expressamente sobre a questão do pedido de dispensa/isenção de 
prestação de garantia e respectivos pressupostos, como se vê de fls. 97 a 99, sendo patente que não há 
qualquer omissão de pronúncia. Poderá discordar -se da fundamentação adoptada, mas aí haveria de 
ser invocado erro de julgamento e não a referida nulidade.

— quanto à questão da verificação dos pressupostos para isenção de garantia previstos nos arts. 52º, 
n.º 4 da LGT e 170º do CPPT, também não se verifica o invocado erro de julgamento.

É que, sendo certo que a manifesta falta de meios económicos pode ser revelada pela insuficiência 
de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, é sobre o executado que incumbe 
o ónus da prova dos pressupostos para a dispensa de garantia, nomeadamente do prejuízo irreparável ou 
da insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido e de que não 
houve dissipação de bens com intuito de diminuir a garantia dos credores (como resulta quer do regime 
geral da prova — art. 342º do CCivil — quer, expressamente, do disposto no art. 170º, n.º 3 do CPPT).

«Ora no caso subjudice, como se sublinha na decisão recorrida, a recorrente nem sequer logrou 
demonstrar os factos em que se concretiza esse prejuízo, nem as razões que a levam a crer que existe 
uma séria probabilidade de ele poder vir a ocorrer se não for dispensada da prestação da garantia», 
acrescendo que, «sendo o recurso circunscrito à matéria de direito, não podendo fundamentar -se em 
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divergência sobre a matéria de facto fixada na primeira instância, a recorrente não aduz argumentos 
bastantes para pôr em causa a decisão recorrida.

Por outro lado a recorrente não demonstra em que termos é que os referidos normativos contendem 
com o princípio da proporcionalidade.

Pese embora nas conclusões sejam invocado o referido princípio constitucional, o certo é que nas 
alegações não é desenvolvida argumentação de onde se possa inferir essa inconstitucionalidade.»

1.5 — Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1 — Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
l) Foi instaurada contra a Reclamante, em 30/09/2009, a execução fiscal n.º 1465200901067656 

por dívida de IRC/2005 no montante de € 140.037,51 (certidão de dívida a fls. 2 do apenso instrutor 
e informação de fls. 11);

2 — Em 16/10/2009, a Reclamante impugnou judicialmente a liquidação exequenda (informação 
de fls. 11);

3 — Em 12/11/2009, foi fixado em € 179.710,07 o valor da garantia a prestar pela Reclamante 
(informação de fls. 11);

4 — Naquela mesma data, requereu na execução a dispensa de prestação de garantia invocando, 
nomeadamente, prejuízo irreparável decorrente da sua prestação (informação de fls. 11 e requerimento 
a fls. 12 do apenso);

5 — Por despacho do Sr. Director de Finanças Adjunto, de 29/03/2010, foi indeferido o pedido 
de dispensa de prestação de garantia;

6 — Foi notificada do despacho de indeferimento em 15/04/2010 (talão de A/R a fls. s/n do 
apenso);

7 — A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças em 28/04/2010, conforme carimbo 
aposto a fls. 5.

2.2 — E quanto a factos não provados, a sentença exarou o seguinte:
«Com interesse para a decisão a proferir, nada mais se provou de relevante.»
3 — De acordo com o teor das Conclusões, a recorrente imputa à sentença recorrida:
— Nulidade da mesma, por omissão de pronúncia, por não ter apreciado os pressupostos da dis-

pensa da prestação de caução [Conclusões a) a d) e i)];
— erro de julgamento quanto à verificação dos pressupostos para a isenção de garantia, previstos 

nos arts. 52º, n.º 4 da LGT e 170º do CPPT, dado que o prejuízo irreparável deverá ter em conta factos 
que coloquem a empresa numa situação “extremamente difícil” e não, na sua morte completa, sendo 
que, no caso, a recorrente tem património suficiente para garantir a quantia exequenda mas essa exis-
tência de bens penhoráveis não pode ser impeditiva da concessão da dispensa de prestação da garantia 
em causa [Conclusões e) a h) e j) a o)].

As questões a decidir, são, portanto, as de saber se ocorrem esta alegada nulidade por omissão de 
pronúncia e o erro de julgamento quanto à verificação daqueles pressupostos.

Vejamos.
3.1 — Quanto à nulidade da sentença, por omissão de pronúncia
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 as questões a decidir no âmbito da reclamação do acto do 
órgão da execução fiscal, aqui em causa, são as de saber «Se o despacho reclamado enferma do vício 
de omissão de pronúncia» e «Se assiste à Reclamante o direito à dispensa de prestação de garantia», 
veio a responder negativamente a ambas as questões, com a fundamentação que é a seguinte:

«O pedido de dispensa de prestação de garantia foi expressamente indeferido e ordenado o pros-
seguimento da execução por não se encontrarem verificados os pressupostos do art. 52º, n.º 4 da LGT, 
no que respeita ao prejuízo irreparável que a prestação da garantia iria causar à Reclamante, bem como 
a insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido.

E os motivos por que se entendeu não estarem reunidos os pressupostos da dispensa estão ex-
plicitados, nomeadamente no n.º 16 da informação em que se sustenta, por remissão, o despacho de 
indeferimento, quando refere, em vista da prova produzida: “Tudo analisado, quer -nos parecer estar-
mos perante dados mais que suficientes e indiciadores de que de uma forte actividade económica e 
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de capacidade para a prestação da garantia em causa, fixada em € 179.710,07 e, assim sendo, existem 
elementos que permitem considerar que não se encontram reunidas as condições legais para isentar a 
ora requerente da prestação de garantia — quanto a nós, a executada não alegou ou provou qualquer 
facto concreto do qual resultassem identificados e calculados os verdadeiros prejuízos provocados pela 
prestação da garantia, em suma, as alegadas dificuldades de tesouraria “.

Assim, não se verifica no despacho reclamado o apontado vício de omissão de pronúncia sobre 
o pedido, ou sequer, falta de fundamentação.

Questão diversa é a da correcção dos fundamentos invocados para o indeferimento do pedido, o 
que nos conduz à segunda questão decidenda.

Nos termos do n.º 1 do art. 52º, da LGT, “A cobrança da prestação tributária suspende -se no pro-
cesso de execução fiscal em virtude de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação 
ou oposição à execução que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda...”.

Diz o seu n.º 2 que “A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação 
de garantia idónea...”.

Estatui depois o seu n.º 4 que “A administração tributária pode, a requerimento do executado, 
isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou ma-
nifesta 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”.

Conforme se doutrinou no acórdão do STA (Pleno do CT), de l7/l2/2008, proc. 0327/08, “É sobre 
o executado que pretende a dispensa de garantia, invocando explícita ou implicitamente o respectivo 
direito, que recai o ónus de provar que se verificam as condições de que tal dispensa depende, pois 
trata -se de factos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido”.

Em anotação ao artigo 52.º, escrevem Leite de Campos, Benjamim Rodrigues e Jorge Lopes de 
Sousa na “Lei Geral Tributária — Comentada e Anotada”, Vislis, 2.ª edição (2002): «O n.º 4 distingue 
o prejuízo irreparável da falta de meios económicos, só se aplicando a esta o pressuposto subsequente 
(“revelada pelos...”).

E, mais adiante: «A responsabilidade do executado, prevista na parte final do n.º 4, deve entender-
-se em termos de dissipação dos bens com o intuito de diminuir a garantia dos credores. E não mero 
nexo de causalidade desprovido de carga de censura ou simples má gestão dos seus bens».

Assim, sobre a Reclamante recaía o ónus da prova dos factos em que se consubstancia o alegado 
prejuízo irreparável (Tal prejuízo deverá ser analisado de acordo com as regras da experiência comum 
e segundo um juízo de probabilidade, sendo que o seu carácter irreparável resultará, desde logo, de 
um prognóstico de dificuldade na reparação ou reconstituição da situação existente.) decorrente da 
prestação da garantia e da sua irresponsabilidade na génese da insuficiência ou inexistência de bens.

Ora, a Reclamante, nem aqui, nem do procedimento do acto reclamado, logrou demonstrar os 
factos em que se concretiza esse prejuízo, nem as razões que a levam a crer que existe uma séria pro-
babilidade de ele poder vir a ocorrer se não for dispensada da prestação da garantia, pois nem sequer 
indica qual o custo inerente à prestação da garantia.

O argumento de que o prejuízo irreparável pode ocorrer sem que haja insuficiência de bens não 
colhe, desde logo, porque tal prejuízo tem de ser aferido em relação a todo o património do executado 
e passa pela demonstração de que os bens que o integram não são o mero resultado da dissipação frau-
dulenta de outros (art. 50º, n.º 1, da LGT).».

Como se vê do texto da sentença recorrida, nomeadamente da parte final ora transcrita, o Tribunal 
pronunciou -se expressamente sobre a alegada questão do pedido de dispensa/isenção de prestação de 
garantia e respectivos pressupostos, concluindo que, no caso, a reclamante não logrou demonstrar factos 
em que se concretiza o prejuízo irreparável referido no n.º 4 do artigo 52.º da LGT, nem as razões que 
a levam a crer que existe uma séria probabilidade de ele poder vir a ocorrer se ela, reclamante, não for 
dispensada da prestação da garantia, pois nem sequer indica qual o custo inerente à prestação da garantia.

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.



178

É claro que, como aponta o MP, 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.

Aliás, no caso, a recorrente vem agora, em sede de recurso, alegar também, precisamente, esse erro 
de julgamento. Alegação que só se compreende se se entender que, afinal, a sentença sempre apreciou 
os questionados pressupostos.

Em suma, não se vê que a sentença recorrida tenha omitido a pronúncia sobre a apontada questão, 
não ocorrendo, portanto, a respectiva nulidade da mesma sentença.

3.2 — Quanto ao erro de julgamento, no que respeita à verificação dos pressupostos da 
dispensa da prestação de garantia.

3.2.1 — Alega a recorrente, em síntese, que o princípio da proporcionalidade não é respeitado 
se se considerar que só existe prejuízo irreparável no caso de se verificar uma situação limite, que 
coloque qualquer empresa num estado de tal dificuldade económica que a mesma não se possa “levan-
tar” após a prestação da garantia, pelo que, para aferir deste pressuposto, se deverão ter em conta os 
«factos que coloquem a empresa numa situação “extremamente difícil” e não, na sua morte completa», 
devendo ponderar -se a circunstância de a sociedade ter solvência suficiente para poder — ainda que 
em dificuldades — manter -se no mercado, isto é, a dispensa da prestação da garantia não deverá ser 
deferida apenas nos casos em que a sua não aplicação levaria à situação de “morte” da requerente, mas 
também nas situações de extrema dificuldade.

E mais alega que, no seu caso, ela recorrente tem património suficiente para garantir a quantia 
exequenda, mas a dispensa da prestação da caução não tem como pressuposto a penhora do património 
da impugnante, sendo que a existência de bens penhoráveis não pode ser impeditiva da concessão do 
benefício em apreço e a interpretação jurídica não pode ignorar estas questões de fundo, nem pode 
perder de vista princípios como os da proporcionalidade e da unidade do sistema jurídico, para além 
de tantos mais como os princípios de direito, justiça e igualdade.

Vejamos.
3.2.2 — De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 52.º da LGT, «A administração tributária 

pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação da 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».

A lei estabelece, pois, dois pressupostos (alternativos) como condição necessária à isenção da 
prestação de garantia: o prejuízo irreparável dela decorrente ou a manifesta falta de meios económicos 
para a prestar. Ou seja, admite -se a dispensa da prestação de garantia em caso de manifesta falta de 
meios económicos do executado ou quando, apesar de este dispor de meios económicos suficientes, a 
prestação de garantia lhe cause ou possa causar prejuízo irreparável.

O prejuízo irreparável distingue -se da falta de meios económicos, «só se aplicando a esta o pres-
suposto subsequente (“revelada pelos...”)», sendo que a «responsabilidade do executado, prevista na 
parte final do n.º 4, deve entender -se em termos de dissipação dos bens com o intuito de diminuir a 
garantia dos credores. E não mero nexo de casualidade desprovido de carga de censura ou simples má 
gestão dos seus bens.» (cf. Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, 
lei Geral Tributária, Comentada e anotada, 3.ª edição, anotações ao 52.º, pag. 226).

3.2.3 — Por outro lado, é no artigo 170.º do CPPT que se regula o procedimento para que o 
executado obtenha esta isenção de prestação da garantia, dispondo -se no n.º 3 deste normativo que 
o pedido de dispensa é dirigido ao órgão da execução fiscal e «deve ser fundamentado de facto e de 
direito e instruído com a prova documental necessária».

3.3 — Ora, independentemente de a dispensa de prestação da garantia assentar na ocorrência de 
prejuízo irreparável ou na manifesta falta de meios económicos do executado, é sobre este que impende 
o ónus da alegação e prova dos pressupostos para tal dispensa: o prejuízo irreparável ou a insuficiência 
de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido e de que não houve dissipação 
de bens com intuito de diminuir a garantia dos credores.

É o que resulta, quer do regime geral da prova (resulta dos princípios gerais da prova, designa-
damente do art. 342º do CCivil, que quem invoca um direito ou pretensão tem o ónus da prova dos 
respectivos factos constitutivos, cabendo à contraparte, a prova dos factos impeditivos, modificativos 
ou extintivos — «o ónus consiste na necessidade de observância de determinado comportamento, não 
para satisfação do interesse de outrem, mas como pressuposto da obtenção de uma vantagem para o 
próprio, a qual pode inclusive cifrar -se em evitar a perda de um benefício antes adquirido — cf. Antu-
nes Varela, Obrigações, pag. 35) quer, expressamente, do disposto neste referido n.º 3 do art. 170º do 
CPPT (cf., neste sentido, o ac. do Pleno do STA, de 17/12/2008, rec. n.º 0327/08; o Cons. Lopes de 
Sousa, — CPPT anotado e comentado, 5.ª ed., volume II, anotação 4 ao artigo 170.º, pag. 183; e Alfredo 
José de Sousa e José da Silva Paixão, CPPT, comentado e anotado, Almedina, pág. 422).
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Na verdade, como sublinha o Cons. Lopes de Sousa, o pedido de dispensa da prestação da garantia 
deve conter a indicação das razões de facto e de direito em que se baseia a pretensão; e se, em termos da 
fundamentação de direito, parece ser a mera indicação do art. 52º, n.º 4, da LGT, que constitui o único 
fundamento legal das pretensões deste tipo, sendo uma exigência que, neste condicionalismo, não terá 
suficiente justificação, já no que concerne ao prejuízo irreparável, «o interessado deverá indicar em 
que é que ele se concretiza e indicar as razões que levam a crer que existe uma séria probabilidade de 
ele poder vir a ocorrer se não for dispensado da prestação da garantia.»

No caso presente, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da reclamação, com funda-
mento em que a recorrente não logrou demonstrar os factos em que se concretiza aquele prejuízo, 
nem as razões que levam a crer que existe uma séria probabilidade de o mesmo poder vir a ocorrer se 
a reclamante não for dispensada da prestação da garantia, sendo que o argumento de que o prejuízo 
irreparável pode ocorrer sem que haja insuficiência de bens não colhe, desde logo, porque tal prejuízo 
tem de ser aferido em relação a todo o património do executado.

E, atenta a factualidade que vem julgada provada e não provada, não se vê que a sentença enferme 
dos erros de julgamento que a recorrente ora lhe imputa.

Com efeito, perante tal factualidade e perante as aplicáveis regras sobre o ónus da prova, a sentença 
aplicou correctamente o direito ao caso, concluindo pela improcedência da reclamação, com funda-
mento, precisamente, em que a recorrente não logrou demonstrar nem os factos em que se concretiza 
o invocado prejuízo irreparável, nem as razões que levam a crer que existe uma séria probabilidade de 
o mesmo poder vir a ocorrer se ela, reclamante, não for dispensada da prestação da garantia.

E na verdade, como se refere no citado acórdão do Pleno «…é sobre o executado, que pretende 
a dispensa de garantia, invocando explícita ou implicitamente o respectivo direito, que recai o ónus de 
provar que se verificam as condições de que tal dispensa depende, pois trata -se de factos constitutivos 
do direito que pretende ver reconhecido. [...] A eventual dificuldade que possa ter o executado em provar 
o facto negativo que é a sua irresponsabilidade na génese da insuficiência ou inexistência de bens não 
é obstáculo à atribuição ao executado do ónus da prova respectivo, pois essa dificuldade de prova dos 
factos negativos em relação à dos factos positivos não foi legislativamente considerada relevante para 
determinar uma inversão do ónus da prova, como se conclui das regras do artigo 344.º do CC».

Na situação referida «não se está perante uma situação de impossibilidade prática de provar o 
facto necessário para o reconhecimento de um direito, que, a existir, poderia contender com o princí-
pio da proibição da indefesa, que emana do direito constitucional ao acesso ao direito e aos tribunais 
(artigo 20.º da CRP), pois ao executado é possível demonstrar aquele facto negativo através de factos 
positivos, como são as reais causas de tal insuficiência ou inexistência de bens e, por outro lado, «…a 
acrescida dificuldade da prova de factos negativos deverá ter como corolário, por força do princípio 
constitucional da proporcionalidade, uma menor exigência probatória por parte do aplicador do direito, 
dando relevo a provas menos relevantes e convincentes que as que seriam exigíveis se tal dificuldade 
não existisse, aplicando a máxima latina “iis quae difficilioris sunt probationis leviores probationes 
admittuntur”. [...]

Estas regras, nesta situação, conduzirão, no mínimo, a dever -se considerar provada a falta de 
culpa quando o executado demonstrar a existência de alguma causa da insuficiência ou inexistência 
de bens que não lhe seja imputável e não se fizer prova positiva da concorrência da sua actuação para 
a verificação daquele resultado.»

Ora, no caso vertente, tendo a sentença concluído pela improcedência da reclamação, com funda-
mento, precisamente, em que a recorrente não logrou demonstrar nem os factos em que se concretiza 
o invocado prejuízo irreparável, nem as razões que levam a crer que existe uma séria probabilidade de 
o mesmo poder vir a ocorrer se ela, reclamante, não for dispensada da prestação da garantia e estando, 
por outro lado, o presente recurso circunscrito à matéria de direito, não podendo fundamentar -se em 
divergência quanto à matéria de facto fixada na instância, também não se vê que a recorrente aduza 
agora razões e argumentos bastantes para pôr em causa a decisão recorrida, acrescendo que, apesar 
de nas Conclusões invocar que a sentença não podia perder de vista princípios constitucionais como 
os da proporcionalidade e da unidade do sistema jurídico, para além de outros, como os princípios de 
direito, justiça e igualdade, nas alegações não é desenvolvida argumentação de onde possa inferir -se 
essa inconstitucionalidade.

Concluímos, pelo exposto, que a sentença recorrida decidiu de acordo com a lei aplicável aos 
factos e não ocorrem nem a alegada nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, nem o apontado 
erro de julgamento no que respeita à apreciação da verificação dos pressupostos da dispensa de pres-
tação da garantia.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — António Calhau. 
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 Acórdão de 2 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Nulidade da Sentença. Prescrição. Interrupção da prescrição. Impugnação judicial. 
Não conhecimento de inconstitucionalidade abstracta.

Sumário:

 I — A sentença não é nula por omissão de pronúncia (artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do 
CPC) se o tribunal se pronunciou sobre a questão da prescrição que lhe era colo-
cada pela reclamante, embora sem ponderar alguns dos argumentos esgrimidos 
pela recorrente.

 II — A impugnação judicial deduzida antes do prazo de prescrição se completar 
interrompeu -o, pois que a lei — e neste caso concreto tanto a LGT, vigente à data 
em que a impugnação foi deduzida — cf. o n.º 1 do artigo 49.º da LGT, na redacção 
que lhe foi conferida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho -, como o CPT, vigente à 
data do facto tributário — cf. o n.º 3 do artigo 34.º do CPT — atribuía e atribui 
à dedução de impugnação judicial efeitos interruptivos do prazo de prescrição, 
inutilizando para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente (cf. o n.º 1 
do artigo 326.º do Código Civil) e não começando a correr novo prazo (igual 
ao primitivo — cf. o n.º 2 do artigo 326.º do Código Civil) enquanto não passar 
em julgado a decisão que puser termo ao processo (cf. o n.º 1 do artigo 327.º do 
Código Civil).

 III — Não se verifica quanto à interrupção da prescrição por efeito de dedução de im-
pugnação judicial sucessão no tempo de regimes legais, antes uma continuidade de 
soluções jurídicas, pelo que o conhecimento das alegadas inconstitucionalidades 
seria inútil para o desfecho do caso, consubstanciando como tal a prática de um 
acto inútil e por isso proibido (artigo 137.º do CPC).

 IV — A fiscalização concreta difusa da constitucionalidade, que o artigo 204.º da 
Constituição da República atribui aos tribunais, só se justifica quando a questão 
possa influir na concreta solução do caso submetido a julgamento, pois que o 
conhecimento das questões de inconstitucionalidade que não relevam no caso 
concreto — inconstitucionalidade abstracta  -, cabe em exclusivo ao Tribunal 
Constitucional (artigo 281.º da Constituição da República), através de processo 
próprio.

Processo n.º: 38/11 -30.
Recorrente: Mota -Engil, Engenharia e Construção, S. A.
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 — MOTA ENGIL, Engenharia e Construção, S. A., com os sinais dos autos, recorre para este 

Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 2 de Dezembro de 
2010, que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra o despacho do Chefe do Serviço de 
Finanças de Oeiras — 3, datado de 18/08/2010, que indeferiu o reconhecimento da prescrição da dívida 
exequenda em cobrança coerciva no processo de execução fiscal n.º 3522200201880551, respeitante 
a IRC do ano de 1993, apresentando as seguintes conclusões:

A) O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Sintra, de 2 de Dezembro de 2010, que julgou “improcedente a presente reclamação, mantendo -se 
a decisão do órgão de execução fiscal impugnada”, que havia sido apresentada em 6 de Setembro de 
2010 pela Reclamante ora Recorrente. A instância em causa tem origem na Reclamação do acto de não 
reconhecimento da prescrição da dívida objecto do processo de execução fiscal n.º 3522200201880551, 
respeitante a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) do ano de 1993, instaurado 
pelo Serviço de Finanças de Oeiras — 3.

B) Assim, a sentença recorrida conclui pela não prescrição das “dívidas de IRC e Juros Com-
pensatórios do ano de 1993”, entendendo a ora Recorrente que tal assenta em erro de julgamento no 
que respeita à análise da matéria de direito que lhe subjaz.
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C) Ora, no entendimento da Recorrente, tendo o facto tributário em causa ocorrido no ano de 
1993, e sendo a lei tributária aplicável o CPT, então o prazo de prescrição em concreto aplicável é de 
10 anos. A sentença considera que, “A lei reguladora do regime da prescrição das dívidas tributárias 
é a que vigorar à data da sua constituição”, embora considere igualmente que, já as causas suspen-
sivas ou interruptivas do prazo prescricional poderão ser as que vigoram pela “lei em vigor à data 
da verificação desses mesmos factos, e não por aquela que determina o prazo”, ou seja, pela LGT e 
não apenas pelo CPT. A decisão recorrida estriba -se para o efeito no determinado no Acórdão do STA 
n.º 297/08 de 21/05/2008 e na interpretação do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil: “os 
efeitos jurídicos de factos são determinados pela lei vigente no momento em que eles ocorrem”. Para 
também concluir a sentença recorrida que, “Assim, uma vez determinado o quantitativo do prazo de 
prescrição é a lei nova a única competente para determinar os efeitos sobre o prazo de prescrição que 
têm os factos que ocorreram na sua vigência”.

D) Pelo que, uma vez que o n.º 1 do artigo 49.º da LGT prevê que a apresentação de impugnação 
interrompe a prescrição, e uma vez que em 24/05/2002, já na vigência da LGT, a ora Recorrente havia 
apresentado Impugnação Judicial, tal circunstância interrompeu efectivamente o prazo prescricional, 
o que determinaria que em concreto, não estivesse ainda prescrita a dívida em causa.

E) Para a Recorrente tal interpretação das normas em causa acolhida pela decisão recorrida 
é ilegal e inclusive inconstitucional, pelo que, a dívida em causa respeitante ao IRC de 1993 já está 
prescrita.

F) O sentido “garantístico” do prazo de prescrição compreende também as causas suspensivas e 
interruptivas da prescrição. Caso contrário, uma lei posterior que não tocasse no prazo de prescrição, 
poderia alargar este indefinidamente, retirando -lhe qualquer sentido. Ou seja: o prazo de prescrição 
é uno com as suas causas suspensivas e interruptivas, sob pena de inconstitucionalidade.

G) Esta interpretação decorre, aliás, dos princípios da legalidade tributária e da não retroacti-
vidade da lei fiscal, hoje previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 103.º da Constituição da República Portu-
guesa (doravante “CRP”). A não retroactividade prevista no artigo 103.º da CRP assenta numa ideia 
de previsibilidade: deve poder prever -se o futuro com base nos factos presentes, nomeadamente nas 
normas jurídicas vigentes.

H) Se fosse possível interpretar/aplicar o artigo 49.º da LGT no sentido da sua aplicação imediata, 
conforme pretende a decisão recorrida, essa norma e sua interpretação seria sempre inconstitucio-
nal. Não pode pois aceitar -se a interpretação vertida na sentença recorrida de acordo com a qual, a 
apresentação de impugnação judicial constitui facto interruptivo ao abrigo do artigo 49.º da LGT. Na 
medida em que não é aplicável ao caso concreto o regime da prescrição previsto na LGT. De tal forma 
que, a inovação introduzida vigoraria assim apenas para o futuro.

I) Pretender aplicar, como sucede com a decisão recorrida, as causas de interrupção ou de sus-
pensão do prazo de prescrição a um prazo apenas computado nos termos do CPT viola o princípio 
da reserva da lei formal - tipicidade e da não retroactividade, assente nas indicadas necessidades de 
segurança dos sujeitos passivos.

J) Contudo, esta é apenas uma das faces do problema dado que há também que ter em conta a 
proibição de aplicação do Direito “à la carte”. O problema que agora se suscitará contende com o 
princípio da separação de poderes e com a impossibilidade de transformar o julgador em legislador. 
Assume -se, pois, frontal e irrestritamente o seguinte comando: Existindo em concreto um problema 
de sucessão/aplicação no tempo, rege o caso “decidindo” a lei aplicável no momento da verificação 
do facto relevante. A aplicação retroactiva da lei aceita -se se e na medida em que for mais favorável. 
De qualquer forma, o que não pode nunca o julgador pretender, é adoptar uma solução combinada 
de regimes distintos.

K) Neste específico sentido, “o melhor de dois mundos” é solução que não colhe. Não pode enfim 
o julgador colocar sobre a beca a capa do legislador: as normas que regulam as causas suspensivas 
ou interruptivas da prescrição têm um sentido garantístico dos sujeitos passivos, estando submetidas, 
nomeadamente, ao princípio da reversa (sic) absoluta da lei formal e à proibição da retroactividade 
dos impostos (artigo 103.º da CRP).

L) Assim, verificado um facto tributário, as causas de interrupção ou suspensão da prescrição 
da respectiva obrigação tributária são as previstas na lei no momento em que o facto tributário se 
gerou. A aplicação de normas sucessivas implicará uma retroactividade, com violação do disposto no 
artigo 103.º da CR. Assim como a frontal violação do princípio da separação de poderes, não sendo 
permitido ao julgador, como se pretende na sentença recorrida, escolher o melhor de dois mundos, ou 
seja, para efeitos de prescrição, e naquilo que extravasa a escolha do prazo prescricional aplicável, 
aplicar e retirar efeitos de causas interruptivas previstas na LGT e no CPT.

M) O que a sentença recorrida manifestamente não vem respeitar.
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N) Conforme determina a legislação constitucional, a Recorrente pretende que seja analisada 
pelo Tribunal “ad quem” a constitucionalidade da seguinte matéria, sendo que a interpretação cujo 
juízo de inconstitucionalidade se suscita foi acolhido na sentença recorrida:

A sentença recorrida aplica ao caso concreto causas interruptivas da prescrição previstas em 
legislação — LGT — que não estava em vigor à data da verificação do facto gerador de imposto:

“Estando em causa uma dívida relativa a IRC referente ao exercício de 1993, e, atento esse mesmo 
facto tributário, aplicar em concreto e retirar consequências de causas interruptivas do prazo pres-
cricional previstas na LGT — inexistente no momento da verificação do facto tributário — configura 
uma interpretação que viola frontalmente o princípio da retroactividade (sic) da lei fiscal, previsto em 
especial no artigo 103.º da CRP”;

A sentença recorrida aplica ao caso concreto causas interruptivas de prescrição previstas quer 
no CPT — entretanto revogado  -, quer na LGT — que não estava em vigor à data da verificação do 
facto gerador de imposto:

“estando em causa uma dívida relativa a IRC referente ao exercício de 1993, e, atento esse 
mesmo facto tributário, aplicar em concreto e retirar consequências de causas interruptivas do prazo 
prescricional previstas, umas no CPT, outras na LGT — inexistente no momento da verificação do 
facto tributário  -, configura uma interpretação que viola frontalmente o princípio da separação de 
poderes, e da reserva da função legislativa unicamente ao legislador, na medida em que se permite ao 
julgador que, arbitrariamente, proceda a uma aplicação retalhada de vários regimes, construindo um 
sistema positivado que o legislador manifestamente não criou nem pretendeu criar, exigindo -se antes 
a aplicação em bloco de um desses mesmos regimes legais”.

O) São, pois, estes os erros de direito em causa e que se identificam no presente recurso que urge 
corrigir. E que violam todas as normas referidas.

P) Finalmente refira -se que a ora Recorrente entende ainda que a decisão recorrida é manifes-
tamente nula, logo ilegal, nos termos combinados do disposto no n.º 2 do artigo 660.º e alínea d) do 
n.º 1 do artigo 668.º, ambos do Código de Processo Civil, aplicável “in casu”, na medida em que, como 
facilmente se constata, a então Reclamante elaborou pedido subsidiário em tal Reclamação no caso 
de o pedido principal não proceder, como sucedeu, sendo que a decisão recorrida nada refere quanto 
a tal pedido subsidiário. Estão pois preenchidos os requisitos legais e doutrinais que, neste específico 
caso, determinam a nulidade da sentença por omissão de pronúncia.

Termos em que, atento o exposto, e em especial, a violação das normas invocadas, deverá o pre-
sente recurso ser julgado procedente, por provado e, em consequência, deverá a sentença recorrida 
ser revogada e substituída por sentença que, nos termos expostos, reconheça a prescrição invocada e 
a aludida nulidade, com as devidas consequências legais.

A recorrente juntou aos autos um parecer jurídico (fls. 191 a 214 dos autos) subscrito pelo Pro-
fessor Doutor Diogo Leite de Campos e pelo Mestre João Costa Andrade.

2 — Não foram apresentadas contra -alegações.
3 — O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da reclamação apresentada contra des-

pacho de não reconhecimento de prescrição de dívida exequenda proferido pelo órgão da execução fiscal.
FUNDAMENTAÇÃO
1 — Nulidade da sentença
A nulidade da sentença por falta de pronúncia do juiz sobre questão que devesse apreciar é 

correlativa do dever de resolução de todas as questões submetidas à sua apreciação pelas partes, 
exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras, e sem prejuízo do 
conhecimento oficioso de questões permitido ou imposto por lei (artigo 125.º n.º 1 CPPT; arts. 660.º 
n.º 2 e 668.º n.º 1 sl. d) CPC)

A obrigação de pronúncia sobre as questões suscitadas pelas partes, nos termos enunciados, 
não implica a apreciação de todos os argumentos, considerações ou razões invocadas para sustentar 
as suas pretensões; a omissão dessa apreciação, podendo afectar o mérito da sentença, tornando -a 
passível de impugnação por via de recurso, não afecta a sua validade jurídica.

No caso sob análise a recorrente, sob a epígrafe “pedido subsidiário”, limita -se à invocação de 
um novo argumento inscrito na questão apreciada da prescrição da obrigação tributária: a ocorrência 
de um novo facto interruptivo do prazo, correspondente à data da autuação da liquidação adicional 
n.º 8310008305 (3.ª liquidação) em 29.11.2001 (cf. Petição de reclamação arts. 62.º e segs.)

Neste contexto, tendo sido apreciada a questão, embora com desconsideração de um argumento, 
não se verifica a arguida nulidade da sentença por omissão de pronúncia.

2 — Prescrição da obrigação tributária
I.O prazo de prescrição conta -se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o 

facto tributário (artigo 34.º n.º 2 CPT).
A determinação da lei aplicável, em caso de sucessão de leis que estabelecem distintos prazos de 

prescrição, resulta da ponderação do regime constante do artigo 297.º n.º 1 CCivil.
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O artigo 297.º CCivil não estabelece “uma regra de aplicação global do regime prescricional 
mais favorável ao devedor, em paralelismo com o que sucede no âmbito do direito criminal, em que se 
estabelece a aplicação retroactiva do regime mais favorável ao arguido [...] a determinação do prazo 
de prescrição a aplicar faz -se no momento da entrada em vigor da nova lei [...] é nesse momento, 
com indiferença sobre o que se pode vir a passar, que se determina se é de aplicar o prazo da lei nova 
ou o da lei antiga; interessa “o tempo que falta, em abstracto, sem ponderar a interferência de cau-
sas de suspensão ou interrupção da prescrição que possam vir a ocorrer na vigência da lei nova, só 
constatáveis à posterior” (Jorge Lopes de Sousa Notas sobre a aplicação no tempo das normas sobre 
prescrição da obrigação tributária 4.2.2 e 4.2.4)

Os efeitos interruptivos ou suspensivos de certos factos sobre o decurso do prazo de prescrição 
são determinados pela lei vigente na data da sua verificação (artigo 12.º n.º 2 CCivil)

O efeito interruptivo cessa 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 (artigo 34.º n.º 3 CPT; artigo 49.º n.º 2 LGT)

O facto interruptivo inutiliza para a prescrição o prazo decorrido até à sua verificação: o novo 
prazo, idêntico ao da prescrição primitiva, só começa a correr após a decisão final que puser termo 
ao processo de execução fiscal ou após o trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo 
judicial (arts. 326.º n.os 1 e 2 e 327.º n.º 1 CCivil)

II.As antecedentes proposições manifestam -se em jurisprudência consolidada do STA - SCT (cuja 
abundância nos dispensa de longa reprodução), a qual deve ser mantida para realização do objectivo 
de interpretação e aplicação uniformes do direito (artigo 8.º n.º 3 CCivil)

III.A recorrente sustenta o entendimento de que as causas aplicáveis de interrupção e de suspensão 
da prescrição da obrigação tributária são as resultantes das normas em vigor na data da ocorrência dos 
factos tributários (e não as resultantes das normas em vigor no momento da sua verificação, conforme 
jurisprudência pacífica do STA)

A alegada violação do princípio constitucional da proibição da retroactividade dos impostos está 
excluída (artigo 103.º n.º 2 CRP):

a) Manifestamente, não está em causa a criação de impostos por lei que determine a sua aplicação 
a rendimentos gerados antes do início da sua vigência

b) A apreciação da relevância dos efeitos interruptivos ou suspensivos de certos factos jurídicos 
sobre o decurso do prazo prescricional, segundo a lei vigente na data da sua verificação, constitui 
meridiana aplicação do princípio geral a aplicação das leis no tempo, segundo o qual a lei só dispõe 
para o futuro e quando dispõe sobre os efeitos dos factos, apenas visa os factos novos, ocorridos após 
o início da sua vigência (artigo 12.º n.os 1 e 2 CCivil)

c) Ao inverso, a interpretação da recorrente traduzir -se -ia numa grosseira violação desse princípio, 
ignorando a eficácia interruptiva e suspensiva de factos conferida pela lei vigente no momento da sua 
ocorrência

A pretendida aplicação das causas de interrupção e de suspensão previstas na lei vigente na data 
do facto tributário poderia produzir um efeito perverso, frustrando injustificadamente o interesse da 
administração tributária na cobrança da prestação tributária, ao desconsiderar na análise da questão 
da prescrição de quaisquer factos interruptivos ou suspensivos (por inexistência de factos ocorridos 
na vigência do CPT; por irrelevância de factos ocorridos na vigência da LGT)

A doutrina supra citada refuta de forma convincente a relevância no domínio do direito fiscal 
do comando constitucional imperativo no domínio do direito penal da aplicação retroactiva das leis 
penais de conteúdo mais favorável ao arguido (artigo 29.º n.º 4 CRP RC/82)

IV.Aplicando estas considerações ao caso sob análise:
a) A dívida exequenda é proveniente de IRC (exercício de 1993); é aplicável o prazo de prescrição 

de 10 anos, iniciado em 1.01.1994, com postergação do prazo de prescrição mais curto de 8 anos, ini-
ciado em 1.01.1999 (artigo 34.º n.os 1 e 2 CPT; artigo 48.º n.º 1 LGT; artigo 297.º n.º 1 CCivil/artigo 5.º 
n.º 1 Decreto -Lei n.º 398/98, 17 Dezembro)

b) O prazo de prescrição foi interrompido por:
— dedução de impugnação judicial em 24.05.2002, apenas se iniciando novo prazo após trânsito 

em julgado do acórdão com a decisão definitiva, prolatado em 22.03.2006 (probatório als. C) e F)
c) Os posteriores factos com abstracta eficácia interruptiva (citação da executada em 28.11.2002; 

probatório alínea B) e suspensiva (suspensão do PEF na sequência de garantia bancária prestada em 
4.02.2003; probatório al) E) não operam no caso concreto porque o prazo de prescrição não estava em 
curso, em consequência da sua anterior interrupção pela impugnação judicial

d) Desde a data do início do novo prazo prescricional (após 22.03.2006) até à actualidade não 
decorreu o período de 10 anos

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
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Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
— Fundamentação  -
4 — Questões a decidir
Importa verificar, em primeiro lugar, se a sentença recorrida padece de alegada nulidade por 

omissão de pronúncia que a recorrente lhe imputa (cf. a conclusão P) das alegações de recurso), pois 
que se trata de questão que logicamente precede o conhecimento do mérito da decisão recorrida e que 
a proceder obsta ao conhecimento das demais questões suscitadas (artigo 660.º do Código de Processo 
Civil — CPC).

Improcedendo a alegação de nulidade, haverá que apreciar do mérito do recurso, decidindo da 
correcção do julgado quanto à não verificação da prescrição e bem assim, se útil ao caso, das alegadas 
inconstitucionalidades (por violação do princípio da legalidade tributária, da irretroactividade dos im-
postos e do princípio da separação de poderes da interpretação sufragada na sentença recorrida quanto 
à aplicação no tempo das causas de interrupção e suspensão do prazo de prescrição).

5 — Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
A)Em 18/11/2002, foi instaurado em nome da reclamante, o processo de execução fiscal 

n.º 3522200201880551, por dívida de IRC do ano de 1993 e juros compensatórios relativos ao refe-
rido imposto (cf. PEF apenso).

B)A reclamante foi citada em 28/11/2002 (cf. fls. 3 do PEF).
C)Em 24/05/2002 a reclamante deduziu impugnação judicial contra a liquidação de IRC do ano 

de 1993 (cf. fls. 6 do PEF)
D)Em 19/12/2002 a reclamante requereu a suspensão do processo de execução fiscal 

n.º 3522200201880551, em virtude de ter deduzido impugnação judicial (cf. fls. 4 e 5 do PEF).
E)Em 04/02/2003 a reclamante prestou garantia bancária destinada a suspender a execução (cf. 

fls. 11 a 14 do PEF).
F)A decisão sobre a impugnação judicial referida na alínea C), transitou em julgado, por acórdão 

do STA, proferido em 22/03/2006 (cf. ar. 14.º da p.i. e doc. A fls. 108 a 113 dos autos).
G)Em 20/04/2007 a reclamante requereu ao chefe do Serviço de Finanças de Oeiras — 3, a de-

claração da prescrição da dívida em execução no processo de execução fiscal n.º 352220020188055 
(cf. fls. 37 a 43 do PEF).

H)Sobre o requerimento referido na alínea precedente foi proferido despacho de indeferimento 
em 22/01/2010 (cf. fls. 53 e 54 do PEF).

I)Em 09/02/2010 foi deduzida reclamação nos termos do artigo 276.º do CPPT relativamente ao 
despacho referido na alínea precedente, tendo o chefe do Serviço de Finanças ordenado a sua revoga-
ção, para posterior reapreciação da prescrição requerida, uma vez que foram trazidos aos autos factos 
novos, nomeadamente o trânsito em julgado do processo de impugnação referida na alínea F) (cf. fls. 6 
a 26, 51 a 53 dos autos).

J)Em 18/08/2010 foi proferido o despacho ora reclamado, no qual não é reconhecida a prescrição 
da dívida exequenda (cf. fls. 63 e 64 do PEF).

K)A reclamante foi notificada do despacho referido na alínea precedente em 31/08/2010 (cf. 
fls. 69 a 71 do PEF)

L)Em 08/09/2010 foi deduzida a presente reclamação nos termos do artigo 276.º do CPPT, contra 
o despacho referido na alínea J) (cf. fls. 75 a 98 dos autos)

6 — Apreciando.
6.1 — Da alegada nulidade da sentença recorrida
Alega a recorrente que a decisão recorrida é manifestamente nula, logo ilegal, nos termos com-

binados do disposto no n.º 2 do artigo 660.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º, ambos do Código de 
Processo Civil, aplicável “in casu”, na medida em que, como facilmente se constata, a então Reclamante 
elaborou pedido subsidiário em tal Reclamação no caso de o pedido principal não proceder, como 
sucedeu, sendo que a decisão recorrida nada refere quanto a tal pedido subsidiário, pelo que sustenta 
que estariam preenchidos os requisitos legais e doutrinais que, neste específico caso, determinam a 
nulidade da sentença por omissão de pronúncia (cf. a conclusão P) das suas alegações de recurso).

A Meritíssima Juíza “a quo”, a fls. 226 dos autos, sustentou a inexistência da nulidade que lhe é 
imputada.

Também o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto 
aos autos e supra transcrito, se pronuncia pela não verificação da alegada nulidade, pois que o alegado 
“pedido subsidiário” formulado pela reclamante na sua petição de reclamação para o caso de impro-
cedência do pedido principal, mais não é que a invocação de um novo argumento inscrito na questão 
apreciada da prescrição da obrigação tributária: a ocorrência de um novo facto interruptivo do 
prazo, correspondente à data da autuação da liquidação adicional n.º 8310008305 (3.ª liquidação) 
em 29.11.2001.
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Vejamos.
Dispõe a parte final do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributá-

rio (CPPT) — que mais não reproduz, omitindo as alíneas, que o n.º 1 do artigo 668.º do CPC  -, que 
constitui causa de nulidade da sentença “a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar 
[...]”, considerando -se como tais, por aplicação supletiva do n.º 2 do artigo 660.º do CPC (ex vi da 
alínea e) do artigo 2.º do CPPT, que não contém norma sobre a matéria), “todas as questões que as 
partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela 
solução dada a outras”.

Não obstante, “o conhecimento de todas as questões não significa que o tribunal tenha de conhecer 
de todos os argumentos ou razões invocadas pelas partes” (JORGE LOPES DE SOUSA — Código de 
Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, 5.ª ed., Volume I, Lisboa, Áreas Editora, 
2006, p. 912 e jurisprudência aí citada), como é jurisprudência pacífica deste Tribunal.

No caso dos autos, a sentença recorrida julgou a questão da alegada prescrição da dívida exequenda, 
como lhe era pedido, embora desconsiderando na contagem do prazo efectuada os argumentos esgri-
midos nos números 57.º a 67.º da petição de reclamação (a fls. 20 a 22 dos autos), dos quais resultaria, 
alegadamente, que a dívida teria prescrito no dia 26 de Agosto de 2005.

Assim, o tribunal “a quo” não deixou de se pronunciar sobre a questão que lhe era colocada, pois 
que emitiu pronúncia sobre a questão da prescrição da dívida exequenda, embora sem relevar todos 
os argumentos esgrimidos pela recorrente, que, se relevantes, poderão justificar o reconhecimento do 
demérito da decisão, impondo a sua revogação, mas não a ferem de nulidade.

Improcede, deste modo, a alegação do recorrente tendente a demonstrar a nulidade por omissão 
de pronúncia do decidido.

6.2 — Da prescrição da dívida exequenda (IRC/1993) e das alegadas inconstitucionalidades da 
interpretação acolhida no julgado recorrido quanto à aplicação no tempo das causas de interrupção e 
suspensão do prazo de prescrição

A sentença recorrida, a fls. 156 a 163 dos autos, julgou não prescrita a dívida exequenda (IRC 
do ano de 1993), por ter entendido, justificadamente, que o prazo de prescrição aplicável era o de 10 
anos, previsto no artigo 34.º do Código de Processo Tributário, contado desde 1 de Janeiro de 1994, 
computando -se no referido prazo as causas de interrupção e suspensão previstas na lei em vigor à 
data da verificação desses mesmos factos, pelo que atribuiu relevo interruptivo à dedução, em 24 de 
Maio de 2002 (já na vigência da lei Geral Tributária, portanto), de impugnação judicial, ex vi do n.º 1 
do artigo 49.º da LGT, considerando ainda que tal efeito se manteve até à decisão definitiva ou tran-
sitada em julgado na impugnação intentada pela reclamante, que foi proferida por acórdão do STA, 
de 22/03/2006, começando a partir desta data a contar um novo prazo prescricional, que ainda se não 
completou (cf. sentença recorrida, a fls. 159 a 163 dos autos).

Fundamenta -se o decidido quanto à aplicabilidade ao cômputo do prazo das causas de interrupção e 
suspensão vigentes à data da sua verificação, ex vi do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, na jurisprudência 
deste Tribunal, em particular no nosso Acórdão de 21 de Maio de 2008 (rec. n.º 297/08), que parcialmente 
transcreve, e bem assim na posição expressa por JORGE LOPES DE SOUSA na obra “Sobre a Prescrição 
da Obrigação Tributária — Notas Práticas”, que igualmente cita e transcreve no segmento relevante.

Inconformada com o decidido, vem a recorrente alegar, em síntese, que sendo o prazo de prescri-
ção aplicável o previsto no CPT, do que não discorda, apenas as causas de interrupção ou suspensão 
do prazo de prescrição previstas naquele diploma legal seriam aplicáveis “in casu”, pois que o regime 
da prescrição seria aplicável “em bloco”, dada a natureza “garantística” do instituto da prescrição, 
mais imputando à interpretação sufragada quanto à aplicação no tempo das causas de interrupção e 
suspensão da prescrição (em particular, ao facto de a decisão recorrida ter atribuído efeito interruptivo 
do prazo de prescrição à dedução de impugnação judicial, apenas expressamente prevista como tendo 
aquele efeito pelo n.º 1 do artigo 49.º da LGT) vício de inconstitucionalidade, por ofensa dos princí-
pios constitucionais da legalidade tributária, da irretroactividade (artigo 103.º n.º 3 da Constituição da 
República Portuguesa) e da separação de poderes, pedindo que tais vícios sejam declarados por este 
Supremo Tribunal e, em consequência, julgada prescrita a dívida exequenda.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos 
e supra transcrito, pronunciou -se pelo não provimento do recurso.

Vejamos pois.
Atendendo aos factos constantes do probatório fixado (cf. as suas alíneas A) a F) e partindo do 

princípio de que o processo de impugnação a que se referem as alíneas C) e F) do probatório não esteve 
parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (pois que não há indícios de que tal 
tenha sucedido e a recorrente também não o alega), não merece censura a sentença recorrida ao decidir 
não estar prescrita a dívida exequenda.

De facto, respeitando a dívida exequenda a IRC relativo a 1993, o prazo de prescrição aplicável 
é o de 10 anos previsto no n.º 1 do artigo 34.º do Código de Processo Tributário (CPT), prazo este 
que teve o seu termo inicial no dia 1 de Janeiro de 1994 (em conformidade com o disposto no n.º 2 do 
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artigo 34.º do CPT), e que não foi afastado pela aplicação do prazo de 8 anos previsto na lei geral tribu-
tária (contado a partir da data de entrada em vigor desta — 1 de Janeiro de 1999), pois que a essa data 
faltavam, segundo a lei antiga, menos de 8 anos para aquele prazo se completar (cf. o disposto no n.º 1 
do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro e no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil).

Assim, se o prazo de prescrição tivesse corrido ininterruptamente, sem interrupções e suspensões 
do seu decurso, a dívida exequenda teria prescrito no dia 31 de Dezembro de 2003, ou seja, 10 anos 
completados desde o seu termo inicial.

Há que considerar, contudo, como bem decidido, que a impugnação judicial deduzida em 24 de 
Maio de 2002, ou seja, antes daquele prazo de 10 anos se completar, interrompeu a prescrição, pois 
que a lei (e neste caso concreto tanto a LGT, vigente à data em que a impugnação foi deduzida — cf. 
o n.º 1 do artigo 49.º da LGT, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho -, 
como o CPT, vigente à data do facto tributário — cf. o n.º 3 do artigo 34.º do CPT) atribuía e atribui 
à dedução de impugnação judicial efeitos interruptivos do prazo de prescrição, efeitos, porém, que se 
desgraduavam em suspensivos (até à entrada em vigor da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro, 
que revogou o n.º 2 do artigo 49.º da LGT), se esta estivesse parada por período superior a um ano por 
facto não imputável ao sujeito passivo, do que não há, no caso dos autos, notícia.

Ora, salvo no caso referido na parte final do parágrafo antecedente, a interrupção (da prescrição) 
inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente (cf. o n.º 1 do artigo 326.º do Código 
Civil), não começando a correr novo prazo (igual ao primitivo — cf. o n.º 2 do artigo 326.º do Código 
Civil) enquanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao processo (cf. o n.º 1 do artigo 327.
º do Código Civil), sendo, pois, acertado o julgado de que apenas a partir de 22 de Março de 2006 (data 
do trânsito em julgado do Acórdão que pôs termo ao processo de impugnação — cf. a alínea G) do 
probatório), começou, a final, a correr o prazo de prescrição de 10 anos aplicável à dívida exequenda.

À conclusão de que não está prescrita a dívida exequenda se chega, pois, sem considerar sequer 
a ocorrência de um outro facto interruptivo da prescrição eventualmente relevante (na medida em que 
estenda os seus efeitos para além do momento em que cessaram os efeitos da interrupção derivada 
da impugnação judicial) — a citação da executada no processo de execução fiscal, ocorrida em 28 de 
Novembro de 2002 (cf. a alínea B) do probatório), este sim, não previsto na legislação fiscal anterior 
à LGT (na redacção da Lei n.º 100/99, de 26 de Julho), e bem assim como sem considerar a suspensão 
do prazo prescricional ocorrida em virtude da dedução de impugnação acompanhada da prestação 
de garantia para suspender a execução (cf. as alíneas C) a E) do probatório e o n.º 3 do artigo 49.º da 
LGT), que não releva em concreto para o caso pois que durante o período de suspensão da prescrição 
o prazo se encontrava interrompido em virtude da impugnação deduzida (este facto podia, contudo, 
ter relevo autónomo se a impugnação tivesse estado parada por mais de um ano por facto não imputá-
vel ao contribuinte, pois que em virtude da suspensão do prazo este não recomeçaria a sua contagem 
enquanto a suspensão se mantivesse — cf. o Acórdão deste Supremo Tribunal de 7 de Dezembro de 
2010, rec. n.º 490/10).

Impõem -se, deste modo, concluir, não estar ainda prescrita a dívida exequenda, não merecendo 
qualquer censura a sentença recorrida que assim o julgou.

E a esta conclusão se chegaria igualmente se fosse aplicável “em bloco”, como pretendido, o regime 
da prescrição previsto no CPT, pois que também naquele regime se previa como facto interruptivo da 
prescrição a impugnação judicial (cf. o n.º 3 do artigo 34.º do CPT), não havendo, neste ponto, entre o 
regime vigente à data do facto tributário e o vigente à data em que o facto interruptivo teve lugar (ar-
tigo 49.º, n.º 1 da LGT, na redacção da Lei n.º 100/99, de 26 de Julho), qualquer diferença relevante.

Não há, pois, quanto à interrupção da prescrição por efeito de dedução de impugnação judicial, 
sucessão no tempo de regimes legais, antes se verifica uma continuidade de soluções jurídicas, pelo 
que o conhecimento das alegadas inconstitucionalidades, embora pudesse constituir um desafio inte-
lectualmente interessante, seria inútil para o desfecho do caso (e como tal consubstanciaria a prática 
de um acto inútil e como tal proibido pelo artigo 137.º do CPC), razão pela qual nos devemos abster 
de delas tomar conhecimento, tanto mais que a fiscalização concreta difusa da constitucionalidade, 
que o artigo 204.º da Constituição da República atribui aos tribunais, só se justifica quando a questão 
da inconstitucionalidade possa influir na concreta solução do caso submetido a julgamento, pois que o 
conhecimento das questões de inconstitucionalidade que não relevam no caso concreto — inconstitu-
cionalidade abstracta  -, cabe em exclusivo ao Tribunal Constitucional (artigo 281.º da Constituição da 
República), através de processo próprio.

— 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 decisão recorrida.

Custas pela recorrente.
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Ca-

simiro Gonçalves. 
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 Acórdão de 2 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Royalities. Software. Modelo de convenção da OCDE. Reservas e observações. Con-
venção para evitar a dupla tributação celebrada entre Portugal e a Bélgica.

Sumário:

 I — Situando -se o processo tributário de impugnação judicial no domínio do contencioso 
de mera legalidade, visando apenas a apreciação da legalidade da actuação da 
Administração tal como ela ocorreu, não pode o tribunal valorar razões de facto e 
de direito que não foram invocadas pela Administração Tributária para justificar 
e praticar o acto impugnado, sob pena de violação do princípio da separação de 
poderes constitucionalmente garantido.

 II — Por força do disposto no artigo 8.º da CRP as normas constantes de convenções 
internacionais validamente celebradas e regularmente ratificadas e aprovadas 
vigoram na ordem interna logo que publicadas, constituindo fonte imediata de 
direitos e obrigações para os seus destinatários. Daí a força jurídica da Convenção 
para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento que 
Portugal e a Bélgica assinaram em 16/07/69 e que entrou em vigor em 19/12/71.

 III — Com os tratados bilaterais fiscais não devem confundir -se as convenção -tipo, que 
se limitam a traçar um modelo que as partes deverão seguir, como é o caso do 
Modelo de Convenção elaborado pela OCDE para os impostos sobre o rendimento, 
que serve de minuta às convenções bilaterais celebradas pelos Estados -Membros 
dessa organização e onde estes podem consignar, nos respectivos Comentários, as 
suas divergências quer quanto ao texto dos preceitos do Modelo (“reservas”), quer 
quanto à posição interpretativa da OCDE sobre tais preceitos (“observações”).

 IV — A versão originária desse Modelo de Convenção, elaborado em 1963, não conti-
nha Comentários sobre a qualificação e tributação dos rendimentos provenientes 
de software, inexistindo, assim, quaisquer “observações” ou “reservas” no que 
toca a essa matéria, e a definição de royalties contida no seu artigo 12.º não era 
susceptível de englobar o software, por este não representar uma obra literária, 
artística ou científica, nem lhe ser dada, na altura, equiparação legal a essas obras.

 V — Pelo que do teor do artigo 12.º da CDT/Portugal -Bélgica, que reproduz o texto do 
artigo 12º da versão originária do Modelo de Convenção, repetindo a definição 
de royalties nele contida, não pode retirar -se qualquer elemento indiciador de que 
englobe ou pretenda englobar os rendimentos provenientes de transacções que 
envolvam software.

 VI — A problemática da tributação do software só veio a ser abordada na revisão do 
Modelo de Convenção operada em 1992, o que levou à introdução de novos Co-
mentários ao artigo 12.º, segundo os quais a remuneração pela cedência de direitos 
sobre software reveste a natureza de rendimentos da actividade comercial quando 
ocorra a transferência total da propriedade do software ou quando, ocorrendo 
uma transferência parcial, se pretenda permitir ao utilizador servir -se (pessoal 
ou comercialmente) do programa, só tendo, assim, a natureza de royalties a re-
muneração pela transferência parcial de direitos com o fim de desenvolvimento 
ou exploração comercial do programa.

 VII — O Estado Português não formulou qualquer “observação” a esse Comentá-
rio, conformando -se com essa interpretação veiculada pela OCDE para o ar-
tigo 12.º, deixando apenas formulada uma “reserva” no sentido de se reservar 
“o direito de tratar e tributar como royalties os rendimentos a título de software 
que não sejam obtidos da transferência total de direitos relativos a software”.

 VIII — Tendo esta “reserva” sido formulada em 1992, e visto que, por natureza, as “reser-
vas” só podem produzir efeitos jurídicos se forem efectivamente concretizadas nas 
Convenções que vierem a ser celebradas, não se podendo sobrepor às concretas 
condições bilaterais convencionadas entre os Estados se o respectivo conteúdo 
não constar do seu texto, ela não pode produzir efeitos jurídicos relativamente à 
CDT/Portugal -Bélgica assinada em 1969.

 IX — Mesmo que se considerasse que o direito interno português já permitia, na data 
da distribuição dos rendimentos em questão, qualificar o software como “obra 
literária, artística ou científica” face à protecção que o legislador português veio 
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a conceder aos programas de computador através do Decreto Lei n.º 252/94, de 
20 de Outubro, atribuindo -lhes “protecção análoga” às obras literárias, o certo 
é que perante o contrato em questão se conclui que ocorreu uma transferência 
parcial de direitos pela cedência de utilização de software para uso interno da 
Recorrente (e não para desenvolvimento ou exploração comercial do programa), 
cujos rendimentos não se enquadram no conceito de royalties face à interpretação 
veiculada pela OCDE nos Comentários ao Modelo de Convenção e com a qual 
Portugal se conformou.

 X — E ainda que se pudesse defender que o conteúdo dessa “reserva” equivale ao 
conteúdo de uma “observação” ou declaração de discordância de Portugal da 
posição interpretativa oficial da OCDE sobre o artigo 12.º, nem assim se poderia 
sufragar o entendimento da sua aplicação às Convenções anteriormente celebra-
das, uma vez que a “observação” só pode ser oposta aos países que a partilharam 
e subscreveram, pois só eles ficam vinculados a seu conteúdo.

Processo n.º 621/09 -30.
Recorrente: Fametal — Fábrica Portuguesa Da Estruturas Metálicas, S. A.
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. FAMETAL  - Fábrica Portuguesa de Estruturas Metálicas, S.A., com os demais sinais dos autos, 
recorre para este Supremo Tribunal da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Leiria, de improcedência da impugnação judicial deduzida contra os actos de liquidação adicional de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) relativos aos exercícios de 1995 a 1997, e 
respectivos Juros Compensatórios, no montante total de € 4.050,07.

A recorrente finalizou a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
1. A douta sentença recorrida estriba -se numa fundamentação ambivalente que não dá a conhecer 

as razões pelas quais operou a qualificação do concreto contrato em causa como sendo de Know -how, 
assentando num juízo conclusivo de qualificação subsuntiva não reportado às concretas circunstâncias 
do caso e omitindo os referentes legais pertinentes in casu, razão pela qual padece de nulidade.

2. Está em causa no presente recurso a tributação, a título de royalties, da retribuição do contrato 
celebrado pela recorrente com uma sociedade belga com base na cedência (licenciada) de utilização 
de software (programa de computador).

3. Nos termos do contrato, ocorre apenas a cedência do uso do software, por aquisição das res-
pectivas licenças, permitindo ao utilizador do programa a sua utilização, configurando -se a retribuição 
apenas e só como o uso “dos direitos de autor” limitado ao direito de exploração e de execução do 
programa.

4. Não está pois em causa a alienação total ou parcial de direitos de autor, revelada pela possibi-
lidade de “autorização de reprodução e distribuição ao público de software que incorpore o programa 
objecto de direitos de autor ou de modificação e difusão pública do programa”, nem está em causa a 
transferência das informações e princípios em que assenta o programa, tais como os algoritmos, lin-
guagem, técnicas de programação para utilização desses elementos por parte do adquirente (ou seja, 
o know -how da elaboração do programa de computador) que permitiriam a classificação do presente 
contrato como sendo de know -how e em que a retribuição pudesse ser classificada como royalty.

5. Trata -se, ao invés, da cedência de uso de um software para aplicação directa na actividade 
da recorrente, ao nível do desenho de estruturas metálicas, não se configurando qua tale como uma 
transferência da tecnologia que permitiu a criação do programa, mas apenas a aplicação do resultado 
 - programa de computador  - no exercício de uma actividade concreta sem conexão com a exploração 
do know -how aplicado na construção do programa de computador.

6. Não podendo esse contrato ser qualificado como de know -how, conforme o entendimento 
manifestado pelo Tribunal a quo.

7. Os rendimentos resultantes da cedência de software auferidos por entidade não residente e sem 
estabelecimento estável em Portugal constituem rendimentos comerciais e não rendimentos de qualquer 
outra categoria, não sendo possível qualificá -los como “rendimentos provenientes da propriedade inte-
lectual ou industrial e da prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector 
industrial, comercial ou científico”.

8. Tal decorre do facto do software não constituir um típico direito de propriedade intelectual em 
Portugal, tendo o legislador nacional reservado o termo “obras” para as criações intelectuais do domínio 
literário, cientifico e artístico protegidos pelo CDADC e rejeitado intencionalmente a qualificação dos 
programas de computador como obras literárias, negando mesmo qualquer protecção aos programas 
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que não possuírem criatividade, não obstante lhes poder atribuir, se tiverem criatividade, protecção 
análoga à dos direitos de autor.

9. Em todo o caso, a sua qualificação como direito autoral é incompatível não só com o regime 
legalmente instituído, mas também com os princípios do direito de autor.

10. De facto, a lei recusou -se a tratá -los como direitos de autor (e.g. obra literária), tanto aquando 
da rejeição da sua inclusão no artigo 2.º do CDADC (lembre -se que chegaram a constar desse elenco 
no âmbito do ante -projecto), como, mais recentemente, quando foi transposta a Directiva Comunitária 
sobre software e foi publicado o Decreto -Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro (o diploma do software).

11. Ao prescrever expressamente que se devem entender como rendimentos da propriedade inte-
lectual os “direitos de autor” são estes e não outros  - ainda que tutelados em parte pelo regime autoral 
 - os que se podem entender sujeitos a imposto como tal.

12. A subsunção dos programas de computador a direitos de autor ou a ampliação do conceito 
previsto no n.º 5 do artigo 3.º às “realidades tuteladas pelo regime dos direitos de autor e direitos co-
nexos” não se afigura legítima, negando a posição assumida em termos autorais (violando os próprios 
artigos 11.º, n.º 2, da LGT e 1.º do Decreto -Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro), na medida em que se 
estariam a considerar os programas de computador como “obras” para efeitos autorais quando o le-
gislador português rejeitou essa qualificação; a segunda, consistiria em preencher uma lacuna com o 
recurso à analogia, de modo a estender a norma de incidência a situações de facto não expressamente 
reguladas na lei.

13. Os princípios gerais de interpretação parecem -nos exigir aqui que o direito fiscal receba aquela 
qualificação tal quale a mesma é feita no âmbito daquele ramo do direito, impossibilitando -se o pre-
enchimento de lacunas com o recurso a interpretações engenhosas de equiparação. Na verdade, neste 
domínio particular, os princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade impedem tal equiparação 
para efeitos de tributação.

14. Os rendimentos provenientes da cessão do uso de programas de software (e,g. intangíveis) 
não podem ser sujeitos a tributação em Portugal como rendimentos da propriedade intelectual sob pena 
de violação da lei e de inconstitucionalidade dos artigos 3.º n.º 5 e 5.º n.º 1, m), do CIRS, aplicável 
de acordo com o disposto no artigo 3.º 1, d) do CIRC quando interpretados no sentido de que aí se 
consideram abrangidas realidades tuteladas pelo regime dos direitos de autor e direitos conexos, por 
violação do princípio da legalidade fiscal. O mesmo se dizendo da norma do artigo 4.º n.º 3, c) do CIRC 
se interpretado na mesma dimensão normativa.

15. Por outro lado, caso os programas de computador não sejam considerados como uma obra 
literária, artística ou científica num determinado Estado, esse mesmo Estado está impedido de subsumir 
os pagamentos correspondentes ao termo royalties e de os tributar em conformidade com o artigo 12º 
de qualquer convenção bilateral que se possa eventualmente invocar uma vez que a aplicação do n.º 2 
desse artigo exige que o software seja classificado como obra literária, artística ou científica.

16. Portugal tem seguido o Modelo de Convenção da OCDE (versão de 1977) que dispõe no seu 
artigo 12.º, relativamente às royalties, que estas constituem “retribuições de qualquer natureza atribuídas 
ou pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra literária, artística ou 
científica, incluindo os filmes cinematográficos, bem como os filmes e gravações para transmissão pela 
rádio ou pela televisão, de uma patente, de um plano, de uma fórmula ou de um processo secreto, bem 
como pelo uso de um equipamento industrial, comercial ou científico e por informações respeitantes 
a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou científico”.

17. Tem sido esta a formulação presente em praticamente todas as convenções bilaterais assinadas 
por Portugal, sendo que não obstante a reserva formulada no sentido do Estado português se reservar 
“o direito de tratar e tributar como royalties os rendimentos a título de software que não sejam obtidos 
da transferência total de direitos relativos a software”, apenas na Convenção Bilateral assinada com o 
Estado de Singapura foi acolhida tal formulação.

18. Daí decorre, como salienta Francisco Sousa da Câmara, que o “Estado Português não utilizou 
o direito (a que se arrogou) na celebração das suas convenções bilaterais”, devendo ser perscrutado nos 
diversos textos pactícios o regime regulador das relações fiscais entre os Estados signatários.

19. Assim sendo, a “reserva” introduzida no âmbito da convenção modelo não se sobrepõe às 
concretas condições bilaterais convencionadas entre os Estados se o respectivo conteúdo não constar 
desses específicos instrumentos pactícios, sendo o conteúdo acordado bilateralmente aquele que es-
tabelece as condições acordadas em termos de regulamentar as relações entre os países que firmam a 
convenção bilateral.

20. É absolutamente irrelevante para a aferição do conteúdo da convenção Portugal -Bélgica, a 
menção de que Portugal se reserva o direito de tributar como royalties os rendimentos derivados do sof-
tware quando essa “cláusula” não se encontra expressamente prevista no texto bilateralmente acordado, 
significando, desse modo, que Portugal não fez valer nos acordos bilaterais a reserva que fez constar 
da Convenção Modelo, sendo até posterior à celebração do acordo aqui em causa.
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21. Nestes termos, não pode subsumir -se a factualidade em causa no âmbito da previsão do ar-
tigo 12.º da Convenção, outrossim deve a mesma ser reconduzida ao âmbito do estipulado no artigo 7.º 
desse texto, não sendo tributável o rendimento ilegalmente exigido in casu pela administração fiscal.

Termos em que e nos mais de direito, se requer a V. Exas. que, na procedência do recurso, se 
dignem revogar a sentença recorrida e, em substituição da mesma, proferir douto acórdão que julgue 
a impugnação totalmente procedente, com todas as legais consequências.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu parecer no sentido de que devia ser negado pro-

vimento ao recurso, aduzindo para o efeito a seguinte argumentação:
«A recorrente insurge -se contra o entendimento do tribunal “a quo” ao qualificar o contrato 

celebrado como um contrato de know -how, afirmando que o mesmo assentou numa fundamentação 
ambivalente que não dá a conhecer as razões pelas quais chegou aquela conclusão.

A decisão recorrida procedeu àquela qualificação com base na argumentação constante do acórdão 
do STA, proferido no recurso 845/05, fazendo suas as considerações transcritas. Não nos parece, por 
isso, insuficiente ou ambivalente a fundamentação apresentada. Aliás, a caracterização do contrato 
de know -how é efectuada com base na citação de Alberto Xavier transcrita naquele aresto.

Alguns dos traços distintivos daqueles contratos vêm impressivamente referidos no acórdão do 
TCAS, de 18 de Março de 2009, processo n.º 2628/08, que passamos a citar:

I Têm por objecto a transmissão de informações, conhecimentos ou experiências próprias não 
divulgadas;

II O transmitente não intervém na aplicação da tecnologia cedida, de tal modo que a aplicação 
das informações pelo cessionário se efectua por conta própria;

III O transmitente não garante o resultado da tecnologia cedida;
IV A remuneração da tecnologia não se baseia no custo demonstrado em função de horas de tra-

balho, mas é fixada por critérios relacionados com a facturação, a produção ou o lucro.”
No caso concreto resulta dos termos do próprio contrato que a BSI não cedeu a totalidade dos 

direitos que detém sobre o software disponibilizado, mas apenas e só o direito de uso e fruição para 
a sua produção interna e ainda assim com uma série de limitações e restrições. Ora ao conceito de 
«royalties» está associada à transferência feita pelo autor ou titular de software de uma parte dos 
direitos que detém sobre mesmo, em troca de uma prestação pecuniária.

O contrato contém uma cláusula segundo a qual “O Licenciado reconhece à BOCAD/BSI os di-
reitos de propriedade intelectual e comercial no que respeita aos programas informáticos referenciados 
no artigo 1 e aos documentos correspondentes” (art. 7).

No que respeita à qualificação dos direitos corporizados no «computer software», tem relevância 
interpretativa os comentários ao Modelo de convenção fiscal para os países da OCDE. Aí refere -se, 
em comentário ao artigo 12.º, que aqueles direitos constituem uma forma de propriedade intelectual. A 
transferência daqueles direitos efectua -se sob diferentes formas, assim como a respectiva contrapres-
tação, o que pode tomar difícil a distinção entre pagamentos relacionados com «computer software», 
que são verdadeiramente royalties e qualificadas como tal, de outros que são considerados rendimentos 
da actividade comercial. Naquele comentário refere -se que a contraprestação reveste a natureza de 
rendimentos da actividade comercial, nomeadamente nos seguintes casos:

− Alienação total dos direitos relativos ao software;
− Transferência parcial dos direitos que se destinem a uso pessoal ou comercial do adquirente.
Portugal assinou e ratificou esta Convenção, mas com uma reserva àquele artigo 12.º, nos ter-

mos da qual se reserva o direito de tributar como «royalties» todos os rendimentos de programas de 
software, excepto os resultantes de transferência total dos direitos relativos aos programas, pois esses 
seriam considerados rendimentos comerciais ou industriais.

No caso sub juditio a empresa não residente BOCAD/BSI cede à recorrente a licença do programa 
de desenho assistido por computador de sua propriedade, efectuando anualmente todas as actualiza-
ções que o mesmo necessite, não se verificando a alienação total dos direitos relativos ao software.

Ao contrário do ponto de vista defendido pela recorrente nas suas doutas alegações de recurso, 
entendemos que a interpretação da C.D.T. entre Portugal e a Bélgica deve ser feita a luz do Modelo 
concebido na Convenção entre os países da OCDE. Nesta perspectiva entendemos serem de considerar 
como sujeitos de tributação em IRC os rendimentos resultantes da transmissão parcial dos direitos de 
software, por os mesmos se deverem considerar como integrando o conceito de «royalties» para efei-
tos de tributação nos termos do artigo 12.º da CDT com a Bélgica, estando por isso tais pagamentos 
sujeitos a retenção na fonte nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CIRC.».

1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A) No ano de 1995, a impugnante subscreveu o “Acordo de Licença para BOCAD -3D”, de 

fls. 90 a 100, que se dá por integralmente reproduzido, nos termos do qual a BOCAD/BSI, com sede 
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na Bélgica, cedeu à impugnante «o direito de utilização dos programas que figuram no artigo 1, sobre 
a instalação que consta no artigo 2».

B) De acordo com o artigo 7.º do acordo identificado na alínea antecedente:
«O Licenciado tem o direito de utilizar as licenças unicamente nas estações de trabalho referen-

ciadas no artigo 2 e para a sua produção interna.
O Licenciado reconhece à BOCAD/BSI os direitos de propriedade intelectual e comercial no que 

respeita aos programas informáticos referenciados no artigo 1 e aos documentos correspondentes.
Os programas informáticos continuam a ser propriedade da BOCAD/BSI, apenas um direito de 

utilização é concedido. O Licenciado não tem o direito de os copiar, de os vender ou de os transferir 
sob qualquer forma para uma terceira parte. O Licenciado deverá zelar pelo respeito da confidencia-
lidade dos programas.

0 Licenciado não se permitirá alterar, seja de que maneira for, os programas informáticos, tal 
como não se permitirá falsificá -los, permitira sua contrafacção ou favorecê -la.».

C) A impugnante foi alvo de uma acção inspectiva, que incidiu sobre os exercícios de 1995, 
1996 e 1997, que culminou com a elaboração do relatório de fls. 24 a 33, que se dá por integralmente 
reproduzido e do qual se destaca o seguinte:

«(...)
2  - Na sequência da visita procedeu -se à análise do pagamento de serviços prestados a empresas 

não residentes.
A empresa Fametal, S.A. efectuou pagamentos de serviços especializados à empresa belga Bocad 

Services International, NIF: BE 452170349.
Os pagamentos resultam das aquisições feitas pela Fametal, SA, em 1994, de sistemas informá-

ticos, ao nível de hardware e software, sendo o software actualizado todos os anos com novas versões.
O sistema informático (Hardware e Software) é composto por software tecnologicamente avançado 

 - Desenho Assistido Por Computador  - bem como o respectivo hardware. Foi adquirido em Fevereiro 
de 1994 e tinha como finalidade a empresa consolidar as suas técnicas de produção.

A aquisição foi feita à empresa belga Bocad Services International, numero fiscal BE 452170349 
e o seu valor foi de 4.000.000 BEF. Junta -se em Anexo n.º 1 (1 fl.), cópia da factura de cumpra. (...)

Nos anos seguintes de 1995, 1996 e 1997 a empresa tem vindo a proceder a actualizações do 
programa Bocad -3D com a aquisição de novas versões, melhores e mais actualizadas, disponibilizadas 
pela B.S.I., sendo contabilizadas em Fornecimentos e Serviços Externos  - Serviços Especializados, e 
cujos valores de aquisição foram os seguintes: (...)

III
Enquadramento fiscal dos pagamentos pela aquisição de software e respectivas actualizações
(...)
No caso em análise, o devedor dos rendimentos é a empresa FAMETAL  - Fábrica Portuguesa de 

Estruturas Metálicas, SA, (...) que tem sede em território português.
Na publicação da OCDE “Modele de Convention Fiscale Concernant le Revenu et La Fortune 

 - Version Abregée  - Septembre 1992”, é referido nos comentários ao artigo 12º, que os direitos cor-
porizados no “computer software” constituem uma forma de propriedade intelectual. Por “computer 
software”, entende -se um programa ou uma série de programas contendo as instruções destinadas a 
um computador, seja para o processo operacional do próprio computador (operational software), seja 
para a realização de outras funções (aplication software).

A transferência desses direitos efectua -se sob diversas formas, assim como a respectiva con-
traprestação, o que pode tornar difícil a distinção entre pagamentos relacionados com “computer 
software” que são verdadeiramente royalties e qualificados como tal, de outros que são considerados 
rendimentos da actividade comercial.

Segundo os comentários ao artº 12º da convenção Modelo OCDE (obra anteriormente referida), 
a contraprestação relativa a alienação dos direitos reveste a natureza de rendimentos da actividade 
comercial, nomeadamente nos seguintes casos:

− Alienação total dos direitos relativos ao software.
− Transferência parcial dos direitos que se destinem a uso pessoal ou comercial do adquirente.
Quando existe transferência parcial dos direitos com o fim de um desenvolvimento ou exploração 

comercial do programa, então a contraprestação configura verdadeiramente royalties.
Portugal, no entanto, não concordou inteiramente com esta interpretação, tendo efectuado uma 

reserva a este artigo no ponto 37 dos comentários à convenção Modelo OCDE, reservando -se o direito 
de tributar como royalties todos os rendimentos de programas de software, excepto os resultantes da 
transferência total dos direitos relativos aos programas.

Na situação que estamos a analisar, a empresa Bocad Services International cede a empresa 
Fametal, SA, a licença do programa de desenho assistido por computador  - Bocad 3D  - de sua pro-
priedade, efectuando anualmente todas as actualizações que o mesmo necessite.
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De referir ainda que nos termos do artigo 7º  - Direito de propriedade  - do acordo de licenciamento 
firmado entre a Fametal, SA e a Bocad Services International, a Fametal reconhece a Bocad/BSI os 
direitos de proprietária intelectual e comercial dos softwares referenciados no artigo 1º do Acordo 
 - licenças de utilização do software BCAD -3D - e das documentações correspondentes. Os softwares 
ficam de propriedade da BOCAD/BSI, sendo acordado só um direito e utilização. A Fametal não tem 
o direito de fazer cópias, de as vender ou de as transferir sob outra forma qualquer a uma terceira 
pessoa. A Fametal responsabilizar -se -à pela confidencialidade do software.

IV
Conclusões
Atento o teor da reserva efectuada por Portugal relativamente ao Modelo Convenção da OCDE 

(conforme nota 37 aos comentários aos artigos do Modelo de Convenção da OCDE) são de conside-
rar como sujeitos a tributação em IRC os rendimentos resultantes da transmissão parcial dos direitos 
de software, por os mesmos se deverem considerar como integrando o conceito de Royalties (rede-
vances) para efeitos de tributação nos termos do disposto no artigo 12º da CDT (Convenção para 
Evitar a Dupla Tributação) Bélgica, estando, por isso sujeitos tais pagamentos a retenção na fonte 
nos termos do n.º 2 do artigo 69º do CIRC, conjugado com o n.º 2 do artigo 12º da CDT Bélgica.».

D) Consequentemente, foram emitidas as liquidações de IRC dos anos de 1995, 1996 e 1997, de 
fls. 37, 40 e 41 do P.A. apenso.

3. A sociedade FAMETAL – Fábrica Portuguesa de Estruturas Metálicas, S.A., impugna as liqui-
dações adicionais de IRC referentes aos exercícios de 1995 a 1997, realizadas na sequência das cor-
recções que a Administração Tributária efectuou às retenções na fonte de imposto sobre o montante de 
rendimentos que concedeu à sociedade belga BOCAD SERVICES INTERNATIONAL, S.A. (empresa 
não residente e sem estabelecimento estável em Portugal) para pagamento, nesses anos, de actuali-
zações da licença de utilização de um programa informático de desenho que adquiriu em 1994 a essa 
empresa belga para uso empresarial interno, no entendimento, assumido pela Administração, de que se 
tratava de “rendimentos provenientes da propriedade intelectual”, integrantes do conceito de royalties.

Para sustentar essa qualificação, a Administração Tributária (doravante AT) invoca o Modelo de 
Convenção elaborado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (abreviadamente 
designado por Modelo de Convenção da OCDE) para os impostos sobre o rendimento. Na sua tese, 
apesar de o artigo 12.º desse Modelo de Convenção definir o que são royalties e clarificar, nos respec-
tivos Comentários, que os rendimentos oriundos da transferência total ou parcial de direitos relativos 
a software não se enquadram nesse conceito, a menos que se trate de uma transferência parcial com 
o fim de desenvolvimento ou exploração comercial, o Estado Português colocou uma “Reserva”, que 
lhe permite qualificar e tributar como royalties todos os rendimentos provenientes de transferências 
parciais de direitos sobre software, independentemente de se destinarem ou não a desenvolvimento ou 
exploração comercial, ficando, assim, apenas excluídos dessa qualificação os rendimentos resultantes 
da transferência total de direitos.

Razão porque a AT considera que os rendimentos em questão, na medida em que representam 
a retribuição pela mera cedência do uso de licença de software, constituindo, assim, uma transferên-
cia parcial de direitos corporizados em computer software, se integram no «conceito de royalties 
(redevances) para efeitos de tributação nos termos do disposto no artigo 12º da CDT (Convenção 
para Evitar a Dupla Tributação) Bélgica, estando, por isso sujeitos tais pagamentos a retenção na 
fonte nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CIRC, conjugado com o n.º 2 do artigo 12.º da CDT Bél-
gica», conforme consta do discurso fundamentador que suporta os actos de liquidação impugnados.

A Impugnante discorda deste enquadramento fiscal, advogando que tais rendimentos devem ser 
encarados como rendimentos comerciais, enquadrados no artigo 7.º do Modelo de Convenção e no 
análogo artigo 7.º da Convenção para Evitar a Dupla Tributação celebrado entre Portugal e a Bélgica, 
por se tratar de uma transferência parcial de direitos sobre software para uso pessoal e não para explo-
ração comercial do programa, não integrando, assim, o conceito de royalties contido no artigo 12.º do 
Modelo de Convenção da OCDE e que foi integralmente transportado para o artigo 12º da CDT/Portugal-
-Bélgica. E porque, na sua perspectiva, não é o Modelo de Convenção que regula as relações tributárias 
entre Portugal e a Bélgica, mas sim a Convenção que estes dois países celebraram e para a qual não 
foi transposta a aludida reserva, a AT não pode atribuir àquele Modelo a natureza de uma convenção 
multilateral e atropelar o concreto teor da Convenção celebrada entre estes dois países.

Quer isto dizer que o cerne da questão controvertida reside no diferente entendimento que a Im-
pugnante e a AT têm acerca do enquadramento fiscal dos rendimentos pagos à sociedade BOCAD à luz 
do direito internacional convencional, na medida em que a Impugnante os encara como rendimentos 
comerciais face ao disposto no artigo 7º da CDT/Portugal -Bélgica, enquanto a AT os encara como 
rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou “royalties” face ao disposto no artigo 12.º do 
Modelo de Convenção da OCDE e da Reserva que Portugal colocou a esse artigo nos Comentários 
elaborados em 1992 pelo Comité Fiscal da OCDE.
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A sentença recorrida julgou a impugnação improcedente por ter qualificado o contrato celebrado 
entre as partes como um contrato de transmissão de know -how, cujos rendimentos estão sujeitos a re-
tenção na fonte nos termos do artigo 75.º do CIRC, enunciando, para o efeito, a seguinte argumentação 
extraída do acórdão proferido pelo STA no recurso n.º 845/05:

«Para efeitos de qualificação deste contrato, importa ter presente o Acórdão do STA de 08/03/2006, 
proferido no recurso n.º 0845/05, no qual se considerou o seguinte:

«3.2. A questão fulcral que se discute nos autos é qual o tipo de contrato estabelecido entre a 
impugnante e as entidades estrangeiras contratadas: contrato de know -how, contrato de “engineering”, 
ou contrato de assistência técnica?

E isto tem interesse para efeito de tributação. Tendo em conta que o sujeito passivo é não residente 
e sem estabelecimento estável em Portugal.

Na verdade, face ao disposto no art. 4º, n. 3, alínea c) do CIRC, reportado ao art. 6º, 1, m) do 
CIRS, consideram -se rendimentos de capitais, nomeadamente os rendimentos provenientes de contratos 
que tenham por objecto a cessão ou utilização temporária de direitos da propriedade intelectual ou 
industrial, a prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, 
comercial ou científico, quando não auferidos pelo respectivo autor ou titular originário, bem como 
os derivados de assistência técnica.

Importa anotar igualmente que estamos em momento anterior à vigência do Dec.Lei n. 25/98, 
de 10/2, que aditou o n.º 7 à alínea c) do n. 3 do art. 4º do CIRC (extensão da obrigação do imposto), 
com a seguinte redacção: “rendimentos derivados de outras prestações de serviços realizados ou uti-
lizados em território português, com excepção dos relativos a transportes, comunicações e actividades 
financeiras”. Vejamos então.

Convém antes do mais distinguir os vários conceitos.
Comecemos por distinguir entre o contrato de know -how e a contrato de prestação de serviços 

técnicos, designado como contrato de “engineering”.
Citando Alberto Xavier, diremos que o contrato de know -how tem por objecto a “transmissão 

de tecnologias preexistentes e reveladas ao público, em si mesmas consideradas, na forma da cessão 
temporária ou definitiva de direitos, para que o adquirente as utilize por conta própria, sem que o 
transmitente intervenha na aplicação da tecnologia cedida ou garanta o seu resultado”.

Já o contrato de prestação de serviços técnicos (“engineering”) tem por objecto a execução de 
serviços que pressupõem, por parte do prestador dos serviços, uma tecnologia, a qual não se destina 
a ser transmitida, mas apenas aplicada no caso concreto.

De novo, citando Alberto Xavier, no know -how transfere -se tecnologia, enquanto no engineering 
aplica -se tecnologia.».

Impõe -se, portanto, concluir que estamos face a um contrato de know -how, cuja retribuição está 
sujeita a retenção na fonte, nos termos do art. 75.º do CIRC.

De resto, afigura -se irrelevante que a reserva formulada por Portugal à Convenção Modelo da 
OCDE não tenha constado expressamente na Convenção entre Portugal e Bélgica para Evitar a Dupla 
Tributação, aprovada pelo DL n.º 619/70, de 15/12, pois que não há noticia de que o Reino da Bélgica 
haja colocado alguma objecção a tal reserva.».

Dado que neste recurso a Impugnante, ora Recorrente, começa por invocar a nulidade da sentença 
por falta de fundamentação, vejamos se, quanto a esse aspecto, lhe assiste razão.

3.1. Constitui nulidade da sentença, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do Código 
de Processo Civil e do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, a falta de 
especificação dos fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão.

Como já explicava 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 pre-
ceito 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 moti-
vação; 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 fac-
tuais e/ou jurídicos, mas já não quando se verifique a deficiência, insuficiência 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 que os rendimentos em causa tinham a natureza de royalties, dando conta que a factualidade 
apurada lhe permitia qualificar o contrato celebrado como um contrato de transmissão de know -how, 
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cujos rendimentos estariam sujeitos a retenção na fonte nos termos do artigo 75.º do Código do IRC, 
acrescentando que o facto de a reserva formulada por Portugal ao Comentário ao artigo 12.º do Modelo 
de Convenção não ter sido transposta para o artigo 12.º da CDT/Portugal -Bélgica não tem relevo por 
não haver notícia de que a Bélgica haja colocado alguma objecção a tal reserva.

Deste modo, não pode considerar -se nula a sentença por falta de fundamentação. A eventual in-
suficiência, incongruência e/ou mediocridade dessa fundamentação só é susceptível de afectar o valor 
doutrinal da decisão, sujeitando -a ao risco de ser revogada, não produzindo, contudo, a sua nulidade.

Improcedem, pois, nesta parte, as conclusões do presente recurso.
3.2. Como se viu, a decisão de 1ª instância resolveu a questão que lhe era colocada, relativa ao 

enquadramento fiscal dos rendimentos pagos pela Impugnante à sociedade BOCAD, através da ca-
racterização do contrato que entre elas foi celebrado como um contrato de transmissão de know -how, 
na medida em que este se caracteriza pela “transmissão de tecnologias preexistentes e reveladas ao 
público, em si mesmas consideradas, na forma da cessão temporária ou definitiva de direitos, para que 
o adquirente as utilize por conta própria, sem que o transmitente intervenha na aplicação da tecnologia 
cedida ou garanta o seu resultado”, o qual gera rendimentos sujeitos a retenção na fonte por força do 
disposto no artigo 75.º do CIRC.

Para além de tal análise jurídica desconsiderar, em absoluto, a natureza específica do bem que foi 
objecto do contrato (software) e as razões que levaram a AT a qualificar os respectivos rendimentos 
como provenientes da propriedade intelectual ou royalties (as quais, como se viu, nada têm a ver com 
a caracterização do contrato em si), ela despreza totalmente o específico regime jurídico nacional e 
internacional de tributação do software, ignora a definição de “royalties” contida no direito internacional 
convencional  - particularmente no artigo 12.º Modelo de Convenção da OCDE, na interpretação que dele 
é feita nos Comentários e na Reserva formulada por Portugal  - e alheia -se completamente do teor dos 
artigos 7.º e 12.º da CDT/Portugal -Bélgica, quando é neste quadro legal que se funda a Administração 
Tributária para qualificar os rendimentos como “royalties” e para proceder à sua tributação, e quando é 
nele, também, que se apoia a Impugnante para defender a ilegalidade dos actos de liquidação impugnados.

Donde decorre que a decisão recorrida invocou e valorou razões de direito que não foram invocadas 
pela Administração para justificar e praticar os actos impugnados, recorrendo a uma fundamentação 
que terá julgado mais adequada para aferir da legalidade desses actos mas que não pode ser aceite por-
que os poderes de cognição do tribunal não podem ir além dos fundamentos de que o acto impugnado 
explicitamente partiu. O processo tributário de impugnação situa -se no domínio do contencioso de 
mera legalidade, visando apenas a apreciação da legalidade da actuação da Administração tal como ela 
ocorreu, não podendo o tribunal apreciar se a sua actuação poderia basear -se noutros fundamentos, sob 
pena de violação do princípio da separação de poderes constitucionalmente garantido e do qual decorre 
que só à Administração compete decidir sobre a prática ou não de actos administrativos e tributários 
e que o tribunal não pode substituir -se a ela, sancionando o acto com a fundamentação jurídica que 
julgue mais adequada.

Neste contexto, a referida motivação não podia ter sido evocada pelo tribunal para a aferição 
da legalidade dos actos impugnados, não podendo manter -se esse fundamento de improcedência da 
impugnação.

E sendo a questão colocada a de saber se, à luz do direito internacional convencional, maxime 
do Modelo de Convenção da OCDE e da Convenção celebrada entre Portugal e a Bélgica para Evitar 
a Dupla Tributação, podem os rendimentos provenientes da cedência do uso de software (licença de 
software para uso pessoal da Impugnante) ser considerados como royalties, importa passar de imediato 
à análise desta problemática perante o teor do artigo 12.º daquele Modelo e da posição jurídica que 
Portugal deixou sufragada no quadro dos respectivos Comentários, mais propriamente na Reserva que 
deixou manifestada nos Comentários ao artigo 12.º e, ainda, perante a posição jurídica que Portugal e 
a Bélgica assumiram no quadro da Convenção para Evitar a Dupla Tributação em matéria de impostos 
sobre o rendimento, que assinaram em Bruxelas em 16 de Julho de 1969, aprovada pelo Decreto Lei 
n.º 619/70, de 15 de Dezembro, com entrada em vigor em 19 de Dezembro de 1971 (1).

Antes de mais, convirá recordar que por força do disposto no artigo 8.º da Constituição da Re-
pública Portuguesa as normas constantes de convenções internacionais validamente celebradas e re-
gularmente ratificadas e aprovadas vigoram na ordem interna logo que publicadas, constituindo fonte 
imediata de direitos e obrigações para os seus destinatários. E a superioridade hierárquica dos tratados 
é proclamada pelos artigos 26.º e 27.º da Convenção de Viena, onde se dispõe que “nenhuma das partes 
contratantes pode invocar as disposições do ser direito interno para justificar o incumprimento de 
um tratado”. Pelo que, como diz AZEVEDO SOARES (2), «o direito internacional convencional não 
pode ser afastado por um acto normativo interno; logo, aquele é superior à lei ordinária posterior, 
a qual será materialmente inconstitucional se o contrariar. É também superior à lei ordinária ante-
rior, porque para passar a vigorar na ordem interna enquanto vincular internacionalmente o Estado 
português, tem de suspender eventuais leis ordinárias com ele conflituantes, as quais só retomarão a 
vigência no caso de suspensão ou de cessação da vigência da respectiva convenção internacional.».
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Isto é, em termos de hierarquia, o direito internacional prevalece sobre uma lei ordinária, sendo 
que qualquer lei ordinária que afaste ou revogue as disposições constantes em tratados é materialmente 
inconstitucional. Daí a força jurídica das Convenções celebradas para evitar a dupla tributação e prevenir 
a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, designadamente a que foi celebrada entre 
Portugal e a Bélgica, através da qual estes dois países procederam, numa base bilateral, à definição 
dos seus direitos de tributar, à delimitação negativa do âmbito de incidência tributária decorrente da 
respectiva legislação interna e à eliminação da dupla tributação efectiva.

Todavia, com os tratados bilaterais fiscais não devem confundir -se as convenção -tipo, que se 
limitam a traçar um modelo que as partes deverão seguir, como é o caso do Modelo de Convenção ela-
borado pela OCDE para os impostos sobre o rendimento, que serve de minuta às convenções bilaterais 
celebradas pelos Estados -Membros dessa organização e onde estes Estados podem consignar as suas 
divergências quer quanto ao próprio texto dos preceitos do Modelo (reservas), quer quanto à posição 
interpretativa da OCDE sobre esses preceitos (observações) (3).

Na verdade, a OCDE publicou em 1963 (e actualizou nas revisões que efectuou em 1977, 1992, 
1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005 e 2008) uma convenção fiscal modelo que serve de minuta para as 
negociações bilaterais dos Estados -membros dessa organização e que é acompanhada por um conjunto 
de Comentários que reflectem a OCDE a nível de interpretação do conteúdo das respectivas dispo-
sições. Comentários que constituem, assim, um mero elemento de valia na interpretação e aplicação 
das convenções que, acolhendo aquele Modelo, vierem a ser celebradas para evitar a dupla tributação, 
não revestindo, porém, eficácia vinculativa para os países membros da OCDE e, muito menos, para os 
países não membros, mesmo quando estes adoptem, total ou parcialmente, o referido modelo.

Os Comentários à Convenção Modelo, elaborados pelo Comité de Assuntos Fiscais da OCDE, 
não constituem, assim, acordos bilaterais entre as administrações dos países membros, mas mera 
doutrina que não é vinculativa nem para essas administrações nem para os tribunais. Como explica 
ALBERTO XAVIER (4) «os referidos Comentários são marcados pelo facto de provirem de organismo 
“tecnocrático”, destituído de imparcialidade (...) O peso interpretativo dos Comentários não pode, 
pois, ir além do que se reconhece à melhor doutrina.». E, como também explica GUSTAVO LOPES 
COURINHA (5), os Comentários funcionam «como um elemento interpretativo útil na descoberta do 
sentido que dimana das normas convencionais propostas no Modelo e são, ainda, um forum de afir-
mação daquela que é a política fiscal internacional de cada Estado -Membro desta organização face 
ao normativo e à interpretação ali propostos.

Naturalmente, em face da impossibilidade de assegurar a plena uniformidade de posições, a CMO-
CDE prevê que os Estados possam aproveitar os Comentários para manifestar as suas dissensões quer 
face à redacção dos artigos sugerida pelo Modelo, quer face à interpretação ali seguida. No primeiro 
caso, tal realiza -se por meio de “reservas”, no segundo por via de “observações”. (...).

Embora as “Observações” e as “Reservas” sejam da autoria exclusiva dos Estados, os seus 
conteúdos e propósitos diferem. (...).

As reservas manifestam a intenção do Estado que as realiza de não aceitar uma parte ou a to-
talidade de uma dada norma convencional constante do proposto Modelo OCDE nas Convenções de 
Dupla Tributação que venha a celebrar. O Estado fica, assim, livre de optar  - acaso o deseje e o outro 
Estado contratante a isso aceda  - por uma diferente redacção para um determinado artigo. É o que se 
extrai, com total clareza, dos comentários introdutórios à CMOCDE sobre a função que aí é atribuída 
às “reservas”, mormente evidenciada nos comentários n.ºs 31 e 32 da Introdução. (...).

Neste sentido, esclarecem NGUYEN QUOC DINH /PATRICK DAILLIER / ALAIN PELLET, 
“Em presença de um tratado [que] lhe convém, à excepção de algumas das suas disposições, o Es-
tado interessado pode escolher entre duas atitudes: ou recusar -se a fazer parte do tratado afim de 
escapar à aplicação das referidas disposições; ou, não cortando completamente as pontes, consentir 
em vincular -se, mas declarando ao mesmo tempo que exclui pura e simplesmente do seu compromisso 
as disposições que não merecem a sua concordância [...] Se o Estado optar por esta segunda atitude 
e fizer uma, tal declaração, diz -se que formula reservas a essas disposições. O Direito dos tratados 
autoriza -o a isso.”».

Por conseguinte, as “reservas” aos Comentários possuem uma natureza totalmente diversa das 
“observações”, sendo estas meras declarações interpretativas. «O Estado que consagra uma “obser-
vação” aos comentários demonstra a sua não concordância com aquela que é a posição interpretativa 
oficial da OCDE sobre um determinado artigo, cuja redacção não fica prejudicada; e fá -lo em favor 
de uma interpretação alternativa que, no seu ver, é a mais adequada a um tal normativo convencio-
nal. Estamos, por conseguinte, diante de uma abissal distinção entre “reservas” e “observações”: o 
Estado manifesta, nestas, a sua discordância face à interpretação avançada para um dado artigo pela 
OCDE; naquelas, é a adopção do próprio artigo que vem posta em causa pelo Estado que consagrou 
a “reserva” e não apenas o sentido interpretativo veiculado por aquela organização internacional.» 
 - GUSTAVO LOPES COURINHA, obra citada, págs. 34/35.
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Assim sendo, e visto que a Convenção Modelo é uma simples recomendação ou minuta para a 
elaboração de tratados pelos Estados membros (6), aquele conceito de “reserva” não significa uma reserva 
em sentido próprio, pois, como se deixou esclarecido no parágrafo 31 da Introdução aos Comentários 
desse Modelo, “na medida em que um Estado membro formulou reservas, os outros Estados membros, 
ao negociarem convenções bilaterais com o primeiro, conservam a sua liberdade de acção de acordo 
com o princípio da reciprocidade”.

Neste enquadramento, compreende -se que as “reservas” formuladas pelos Estados membros aos 
preceitos do Modelo de Convenção só possam produzir efeitos jurídicos se forem efectivamente con-
cretizadas nas Convenções que esses Estados venham a celebrar, sob pena de não passarem de meras 
declarações de intenções. Como nota GUSTAVO LOPES COURINHA, obra citada, pág. 32, nota 18, 
citando JORGE MIRANDA, «Para que a reserva produza efeito é necessário que, pelo menos, outro 
Estado contratante a tenha aceite.”. Ora, tal aceitação passa pela sua inserção nas CDTs bilaterais 
que cada Estado celebra.».

Relativamente ao Estado Português, verifica -se que ele seguiu, em regra, na celebração das suas 
convenções bilaterais, o Modelo de Convenção da OCDE, designadamente na Convenção para Evitar a 
Dupla Tributação que em 16 de Julho de 1969 assinou com a Bélgica (doravante CDT/Portugal -Bélgica), 
que entrou em vigor em 19 de Dezembro de 1971, tendo seguido a versão inicial do Modelo (versão de 
1963, já que a versão seguinte só ocorreu em 1977), adoptando a redacção proposta para o artigo 12.º 
e o conceito de royalties que dele consta, que é a seguinte:

«3. O termo «redevances», usado neste artigo, significa as retribuições de qualquer natureza 
atribuídas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra literária, artística 
ou científica, incluindo os filmes cinematográficos, de uma patente, de uma marca de fabrico ou de 
comércio, de um desenho ou de um modelo, de um plano, de uma fórmula ou de um processo secretos, 
bem como pelo uso ou pela concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou científico, 
que não constitua um bem compreendido no artigo 6, e por informações respeitantes a uma experiência 
adquirida no sector industrial, comercial ou científico.»

Da redacção deste preceito resulta, pois, à evidência que apenas merecem a qualificação de 
royalties ou redevances os rendimentos pela cedência do uso de direitos de autor sobre obra literária, 
artística ou científica, pela cedência do uso de patente, marca de fabrico ou de comércio, de desenho 
ou modelo, de plano, de fórmula ou processo secretos, ou pela cedência do uso de equipamento in-
dustrial, comercial ou científico, por informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector 
industrial, comercial ou científico.

Dado que a legislação fiscal portuguesa não contém uma definição do conceito de royalties (7), e, 
ainda que contivesse, o direito internacional convencional prevalece, como vimos, sobre a lei ordinária, 
conclui -se que qualquer realidade que não logre enquadramento naqueles conceitos, designadamente de 
obra literária, artística ou científica, não pode ver os seus rendimentos quantificados como royalties 
para efeitos da CDT/Portugal -Bélgica.

Ora, tanto na altura em que foi redigida a versão inicial do Modelo de Convenção, como na altura 
em que foi assinada esta CDT/Portugal -Bélgica, a informática e os programas de computador eram 
realidades incipientes, sem protecção legal, sem tratamento jurídico, sem regras específicas de tributação 
quer a nível nacional quer a nível internacional, sem equiparação legal às obras literárias, artísticas 
ou científicas, não gozando, sequer, da protecção que a Convenção de Berna e a Convenção Universal 
sobre o Direito de Autor concedia às obras literárias e artísticas, nem da protecção que Portugal conferia 
aos direitos de autor desde a aprovação, em 27 de Maio de 1927, do regime de propriedade literária, 
científica e artística ou após a aprovação do Código do Direito de Autor pelo Dec.Lei n.º 46980, de 27 
de Abril de 1966.

Razão por que a versão originária do Modelo de Convenção da OCDE (acolhida na CDT/ Portugal-
-Bélgica) não continha Comentários sobre essa realidade, isto é, sobre a qualificação e tributação dos 
rendimentos provenientes de software, inexistindo, consequentemente, quaisquer Reservas no que toca 
a essa matéria. A definição de royalties contida no seu artigo 12.º não era, pois, susceptível de englobar 
o software, por este não representar uma obra literária, artística ou científica, nem lhe ser dada, na 
altura, qualquer equiparação legal a essas obras.

Acompanhamos, pois, GUSTAVO LOPES COURINHA (8) quando refere que esta matéria do 
software se encontrava ausente do espírito dos negociadores das convenções fiscais antes de 1992, 
sendo que só desde esta data passou a matéria a ser tratada ao nível da Convenção Modelo da OCDE, 
datando também de então a mencionada “reserva” portuguesa. «A matéria da tributação do Software 
era, portanto, totalmente desconhecida das CDTs celebradas por Portugal antes dessa data, não se 
encontrando em nenhuma delas a mínima referência a esta nova realidade. Quer por influência da 
CMOCDE, quer pela própria letra destas Convenções (pense -se nas Convenções assinadas na década 
de 60 e 70 [Alemanha, França, Reino Unido], por exemplo), é perfeitamente descabido retirar de qual-
quer delas  - e mormente dos respectivos artigos sobre a tributação dos Royalties  - um qualquer sentido 
interpretativo que englobasse sob essa designação os rendimentos associados a esta nova realidade. 



197

Ora, na ausência de qualquer indício em sentido contrário à data da negociação e assinatura dessas 
convenções (anteriores a 1992), os rendimentos derivados do Software só poderiam caber na cláusula 
residual do artigo 7.º, sob a epígrafe “Lucros”. Ou seja, o limite da retroactividade interpretativa nunca 
poderia ultrapassar, em caso algum, a própria data em que a matéria foi aposta à CMOCDE».

Deste modo, e perante o contexto em que foi negociada e aprovada a CDT/Portugal -Bélgica, 
conclui -se, inevitavelmente, que não pode retirar -se do texto do seu artigo 12.º qualquer elemento 
indiciador de que ele englobe ou pretenda englobar os rendimentos provenientes de transacções que 
envolvam software, os quais só podem, assim, qualificar -se como lucros face ao seu enquadramento na 
cláusula residual do artigo 7.º dessa CDT (que transpôs o texto do artigo 7.º do Modelo de Convenção 
da OCDE).

Todavia, a problemática da tributação do software veio a ser abordada na revisão do Modelo de 
Convenção operada em 1992, o que levou à introdução de novos Comentários ao artigo 12.º, de forma 
a enquadrar a tributação dos respectivos rendimentos. E deles consta que os direitos corporizados no 
“computer software” constituem uma forma de propriedade intelectual, mas que a aplicação do ar-
tigo 12.º (roylaties) exige que o software seja classificado como obra literária, artística ou científica. 
Pelo que, desde logo, e como explica FRANCISCO DE SOUSA DA CÂMARA (9), «caso os programas 
de computador não sejam considerados como uma obra literária, artística ou científica num determi-
nado Estado, esse mesmo Estado está impedido de subsumir os pagamentos correspondentes ao termo 
“royalties” e de os tributar em conformidade com o artigo 12º de qualquer convenção bilateral que 
se possa eventualmente invocar.».

Por outro lado, segundo esses Comentários, a remuneração pela cedência de direitos sobre sof-
tware reveste a natureza de rendimentos da actividade comercial quando ocorra a transferência total 
da propriedade do software ou quando, sucedendo uma transferência parcial, se pretenda permitir ao 
utilizador servir -se (pessoal ou comercialmente) do programa. Pelo que só no caso da transferência 
parcial de direitos com o fim de desenvolvimento ou exploração comercial do programa a contrapres-
tação teria a natureza de royalties.

Portugal, ao contrário de vários outros Estados, não formulou qualquer “observação” a esses 
Comentários, o que significa que se conformou com esta interpretação do preceito, deixando apenas 
formulada uma “reserva”, segundo a qual se reservava “o direito de tratar e tributar como royalties 
os rendimentos a título de software que não sejam obtidos da transferência total de direitos relativos 
a software”.

Tendo em conta que o Estado Português apenas formulou esta “reserva” nos Comentários intro-
duzidos em 1992, não podemos aceitar que ela possa produzir efeitos jurídicos relativamente às Con-
venções que entretanto já assinara, designadamente quanto à Convenção para Evitar a Dupla Tributação 
que negociara com a Bélgica em 1969 e que entrara em vigor em 1971, ultrapassando a redacção dada 
à letra da norma convencional pelas partes contratantes. Tal constituiria um flagrante caso de violação 
do texto pactício, de alteração unilateral e de retroactividade fiscal proibida pelo artigo 103.º, n.º 3 da 
Constituição da República Portuguesa.

Nem podia deixar de assim ser, pois, como vimos, a reserva só pode produzir efeitos jurídicos se 
for efectivamente concretizada nas Convenções que vierem a ser celebradas. Como explica GUSTAVO 
LOPES COURINHA (10), «se a Convenção Modelo tem a natureza de uma recomendação daquela 
organização dirigida aos respectivos Estados -Membros, também as “reservas” ao texto da mesma serão 
forçosamente não vinculativas, mas tão só indicativas da pretensão do Estado -Membro em utilizá -las 
aquando da negociação de cada CDT em concreto. Ora, essa concretização passa impreterivelmente 
pela aceitação, por parte do outro Estado Contratante (na Convenção Bilateral com Portugal), da 
redacção de cada artigo concreto em conformidade com a reserva aposta à CMOCDE. Tal resultado 
só se consegue em sede de negociação do texto de cada CDT (…)». E Portugal raramente logrou exer-
cer essa reserva quanto ao tratamento fiscal especial do software. «De facto, embora tendo celebrado 
o grosso das suas Convenções Fiscais desde então  - 38 de um total de 52 Convenções actualmente 
em vigor  - Portugal só por duas vezes pôde exercer efectivamente a “reserva” contida no comentário 
n.º 43, a saber, nas CDTs com a Polónia (...) e com Singapura.».

Em suma, a “reserva” introduzida em 1992 pelo Estado Português no âmbito da Convenção Modelo, 
na medida em que constitui uma mera manifestação da vontade de não seguir a redacção proposta pela 
OCDE para o artigo 12.º e da sua intenção de negociar uma redacção diferente nas Convenções que 
viesse a celebrar, não se pode sobrepor às concretas condições bilaterais anteriormente convencionadas 
que tenham acolhido a redacção contida no Modelo, como é o caso da Convenção para Evitar a Dupla 
Tributação celebrada entre Portugal e a Bélgica em 1969.

É, pois, absolutamente irrelevante para a aferição do concreto conteúdo dessa CDT, designadamente 
do seu artigo 12.º, a menção feita por Portugal no Modelo de Convenção de que se reservava o direito 
de tributar como royalties os rendimentos provenientes do software, uma vez que essa “cláusula” não 
encontra previsão no texto bilateralmente acordado entre estes dois países.
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Assiste, assim, inteira razão à Recorrente quando alega que o regime regulador das relações fiscais 
entre os Estados deve ser perscrutado nos concretos textos pactícios que entre eles foram celebrados 
e não na “reserva” introduzida no âmbito da Convenção Modelo, e que o entendimento seguido pela 
Administração Fiscal sobre os efeitos jurídicos da “reserva” feita ao texto do artigo 12.º do Modelo 
de Convenção corresponderia a atribuir a este Modelo a natureza de uma convenção multilateral que 
regularia para todos os seus subscritores a matéria nela convencionada, dispensando a elaboração de 
convenções bilaterais com os outros Estados -membros.

Se assim não fosse, tornavam -se incompreensíveis os casos em que Portugal negociou (com 
compensações e cedências para o outro Estado) o alargamento de conceito de royalties por aplicação da 
citada reserva ao Modelo de Convenção após a revisão de 1992, ficando por explicar o facto de Portugal 
ter feito valer essa “reserva” apenas nas Convenções que celebrou com a Polónia e Singapura. Como 
argumenta GUSTAVO LOPES COURINHA, «Se tal já resultava do sentido interpretativo atribuído 
ao conceito de royalties, como se poderia compreender que Portugal tivesse sentido a necessidade de 
ressalvar expressamente a tributação do Software enquanto gerador de Royalties naqueles dois casos?».

Deste modo, e em suma, a “reserva” introduzida no âmbito da Convenção Modelo não se sobrepõe 
às concretas condições bilaterais convencionadas entre os Estados se o respectivo conteúdo não constar 
desses específicos instrumentos pactícios, sendo o conteúdo bilateralmente acordado aquele que esta-
belece as condições acordadas em termos de regulamentar as relações entre os países que firmaram a 
convenção. Pelo que é absolutamente irrelevante para a aferição do conteúdo da CDT/Portugal -Bélgica, 
assinada em 1969, a menção, nos Comentários ao Modelo de Convenção elaborados em 1992, de que 
Portugal se reservava o direito de tributar como royalties os rendimentos derivados de software quando 
essa “cláusula” não fora acolhida no texto bilateralmente acordado.

O que tanto bastaria para a derrocada do alicerce fundamentador dos actos de liquidação impug-
nados, pois que os rendimentos provenientes do contrato em questão não podem ser enquadrados na 
definição que o artigo 12.º da CDT/Portugal -Bélgica dá de royalties ou redevances, por não traduzirem a 
remuneração por uma obra literária, artística ou científica, restando a sua subsunção na norma residual 
contida no artigo 7.º dessa Convenção (lucros das empresas), representando, assim, um rendimento 
comercial tributado apenas no Estado da residência (Bélgica).

Por outro lado, mesmo que se considerasse que o direito interno português já permitia, na data da 
distribuição dos rendimentos aqui em questão, qualificar o software como “obra literária, artística ou 
científica” face à protecção que o legislador português veio a conceder aos programas de computador 
através do Dec.Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro, atribuindo -lhes “protecção análoga” às obras literá-
rias (11), o certo é que perante o contrato em questão se conclui que ocorreu uma transferência parcial 
de direitos pela cedência de utilização de software para uso interno na actividade da Recorrente (e não 
para desenvolvimento ou exploração comercial do programa), cujos rendimentos não se enquadram 
no conceito de royalties face à interpretação acolhida e plasmada nos Comentários ao Modelo de Con-
venção e com a qual Portugal se conformou.

Como realça FRANCISCO DE SOUSA DA CÂMARA, na obra citada, «mesmo admitindo uma 
alteração na lei doméstica (no sentido de considerar os programas de computador como obra literária 
ou científica) ou uma alteração das convenções (no sentido de expressamente incluir o software ou 
excluir a referência às citadas obras), na ausência de observações ao citado artigo 12º, o intérprete 
e aplicador do direito deve seguir prioritariamente os comentários ao MCOCDE, como vivamente 
recomenda a OCDE para reduzir os riscos de dupla tributação, garantindo simultaneamente a maior 
estabilidade e segurança jurídica ao comércio internacional.».

Acresce que, ainda que se pudesse defender que o conteúdo dessa “reserva” corresponde ou 
equivale ao conteúdo de uma “observação” ou declaração de discordância de Portugal da posição in-
terpretativa oficial da OCDE sobre o artigo 12.º, nem assim se poderia sufragar o entendimento da sua 
aplicação às Convenções anteriormente celebradas. É que a “observação”, na medida em que traduz o 
desacordo quanto à interpretação veiculada pela OCDE para um determinado artigo, só pode ser oposta 
aos países que a partilharam e subscreveram essa “observação”, pois só esses Estados ficam vinculados 
a seu conteúdo. Daí que só nas relações fiscais com a Polónia (único país que partilhou com Portugal 
a dita reserva) podia o Estado Português fazer valer esse sentido interpretativo. Quanto aos demais 
Estados que não subscreveram essa reserva, como é o caso da Bélgica, a mesma é -lhe inoponível até 
que seja renegociada a respectiva Convenção, sob pena de esta ficar inutilizada em consequência de 
interpretações opostas de um mesmo conceito.

A não ser assim, Portugal poderia alterar unilateralmente os termos por si anteriormente acordados, 
bastando -lhe modificar as “reservas” e as “observações” que efectua aos Comentários da Convenção 
Modelo, sem que o outro Estado contratante fosse auscultado ou desse o seu consentimento a essa 
alteração. Como salienta GUSTAVO LOPES COURINHA (12), «Se o conteúdo interpretativo que se 
extrai de uma “observação” pudesse ser vinculativo face a CDTs anteriores e com prejuízo do en-
tendimento avançado pelas outras Partes Contratantes, era o próprio princípio da reciprocidade que 
ficava prejudicado, com Portugal a poder alterar os efeitos jurídicos de uma CDT de motu próprio.».
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Nesta conformidade, não pode proceder a argumentação sustentada pela AT para qualificar os 
questionados rendimentos como royalties, a qual, como vimos, se resumia à invocação da reserva que 
Portugal formulou aos Comentários ao Modelo de Convenção da OCDE.

Termos em que se impõe a revogação da sentença sob impugnação, concedendo -se, assim, pro-
vimento ao recurso e julgando -se procedente a impugnação judicial.

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, com a consequente anulação dos actos de liquidação impugnados com todas as 
devidas e legais consequências.

Sem custas, dado que a Fazenda Pública delas se encontrava isenta nos processos instaurados 
até 1/01/2004.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva.

(1) Posteriormente, em 28 de Setembro de 2000, foi aprovada para ratificação uma Convenção Adicional, que alterou 
essa Convenção celebrada entre Portugal e a Bélgica, e que veio a entrar em vigor em 5 de Abril de 2001.

(2) In “LIÇÕES DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO”, pág. 99.
(3) Sobre o assunto, veja -se ALBERTO XAVIER, in “DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL”, 2ª Edição, Almedina, 

pág. 104 e MANUEL PIRES, in “DA DUPLA TRIBUTAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL SOBRE O RENDIMENTO”, 
Centro de Estudos Fiscais, Lisboa, 1984, pag. 586/587.

(4) Na obra citada, pág. 153.
(5) In, “DA TRIBUTAÇÃO DO SOFTWARE NAS CONVENÇÕES DE DUPLA TRIBUTAÇÃO CELEBRADAS POR 

PORTUGAL (...)”, publicado na Revista FISCALIDADE, n.º 37, págs. 27 e segs.
(6) Também MANUEL PIRES, na obra citada, pág. 586, nota 6, refere que a CMOCDE não configura um Tratado Mul-

tilateral, mas antes uma recomendação de redacção convencional.
(7) Razão por que a doutrina e a jurisprudência portuguesa têm tentado preencher este conceito através da distinção dos 

diversos tipos de contratos que podem ser qualificados como rendimentos provenientes de royalties.
(8) Obra citada, pág. 43.
(9) “A TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO SOFTWARE OBTIDOS POR NÃO RESIDENTES”, publicado na 

obra “Homenagem a José Guilherme Xavier de Basto”, pág. 217.
(10) Obra citada, pág. 32.
(11) Questão que é muito duvidosa, como se pode ver pela leitura do artigo “A TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS 

DO SOFTWARE OBTIDOS POR NÃO RESIDENTES”, da autoria de FRANCISCO DE SOUSA DA CÂMARA, publicado 
na obra “Homenagem a José Guilherme Xavier de Basto” a pgs. 197 e segs., bem como leitura do artigo “NOTAS GERAIS 
SOBRE A PROTECÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR EM PORTUGAL”, da autoria de JOSÉ ALBERTO VIEIRA, 
publicado na obra “Direito da Sociedade de Informação”, Vol. I, Coimbra Editora, págs. 73 e segs.

(12) Obra citada, pá. 46 e 47. 

 Acórdão de 2 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Rejeição liminar. Fundamentos. Falta de notificação 
da liquidação no prazo de caducidade. artigos 209.º n.º 1 alínea B) e 204.º, n.º 1, 
alínea E) do CPPT.

Sumário:

 I — A oposição não pode ser liminarmente rejeitada se foi alegado como seu funda-
mento “a falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade” 
(artigos 209.º n.º 1, alínea b) e 204.º, n.º 1, alínea e) do CPPT).

 II — O facto de haver alguma controvérsia jurisprudencial, aliás hoje ultrapassada 
neste Supremo Tribunal (cf. o Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tribu-
tário de 7 de Julho de 2010, rec. n.º 545/09), sobre o alcance daquela alínea e) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, nunca seria fundamento de indeferimento liminar 
da oposição, antes poderia impor ao julgador que para conhecimento do mérito 
da oposição deduzida tomasse partido, expressa ou implicitamente, por uma das 
posições em confronto.

 III — A falta de notificação do acto de liquidação antes de decorrido o prazo de cadu-
cidade é fundamento de oposição à execução fiscal enquadrável na alínea e) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
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Processo n.º: 803/10 -30.
Recorrente: Guilherme Manuel Romão e outra.
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 — Guilherme Manuel Romão e Mariana Duarte Nunes Romão, ambos com os sinais dos autos, 

recorrem para este Supremo Tribunal do despacho do Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Sintra, de 8 de Julho de 2009, que determinou a rejeição liminar da oposição por motivo de 
não haver sido alegado nenhum dos fundamentos admitidos no n.º 1, do artigo 204.º do CPPT, para o 
que apresentaram as seguintes conclusões:

1.ª  O fundamento invocado pelos Oponentes na sua Oposição à Execução “Falta da Notificação 
da Liquidação do Tributo no Prazo de Caducidade” está expressa e claramente previsto no Artigo 204.º, 
n.º 1, alínea e) do CPPT;

2.ª  Logo o despacho recorrido violou a lei ao invocar a inexistência do mesmo no elenco dos 
fundamentos à Oposição;

3.ª  Sendo certo que tal fundamento, embora possa também ser invocado em sede de Impugnação 
Judicial, o certo é que os seus efeitos não são os mesmos, ou seja, enquanto na Oposição à execução 
é decidida a inexigibilidade da dívida deixando intocável a legalidade da liquidação, já na Impugna-
ção Judicial é atacada a própria legalidade da liquidação, levando à sua anulação, total ou parcial;

4.ª  Daí que o despacho de indeferimento liminar que recaiu sobre a Oposição à Execução viole 
o Artigo 204.º e o Artigo 209.º, ambos do CPPT.

Nestes termos, deve o presente recurso ser considerado procedente e provado e por via dele ser 
revogado o despacho recorrido ordenando -se, em consequência, o prosseguimento dos autos. Como 
é de Justiça.

2 — Não foram apresentadas contra -alegações.
3 — O Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
A questão que os recorrentes vêm submeter à apreciação e julgamento deste Supremo Tribunal 

Administrativo, prende -se com as consequências da notificação da liquidação de imposto (IRS) após 
o prazo de caducidade.

Alegam os recorrentes que a decisão recorrida violou o disposto no artigo 204.º, alínea e) do 
CPPT.

No presente caso, o fundamento do despacho recorrido, baseia -se no facto de ter sido invocada 
a ilegalidade da liquidação efectuada por haver caducado o direito à liquidação do imposto dentro 
do prazo, o que, no entender da decisão recorrida, configura uma situação a analisar em sede de 
processo de impugnação.

Fundamentação:
Em nosso parecer o recurso merece provimento.
Com efeito a notificação da liquidação depois de decorrido o prazo de caducidade constitui 

fundamento de oposição à execução fiscal, enquadrável na alínea e) do artigo 204.º do CPPT.
Como se disse no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 07.01.2009, recurso 638 -08, 

o sentido da expressão «falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade» é, ne-
cessariamente, o de referenciar situações em que ocorreu notificação, mas esta foi efectuada fora do 
prazo de caducidade».

Assim sendo, tanto a falta de notificação como a falta de uma notificação tempestiva afectam a 
eficácia do acto de liquidação e não a sua validade, pelo que é na oposição que devem ser invocados 
tais fundamentos.

Ora o que se constata da petição inicial é que os oponentes vieram alegar que só foram notificados 
da liquidação de IRS um mês após o decurso do prazo de caducidade, alegando que tal circunstância 
afecta a eficácia do acto de liquidação e consequentemente, a exigibilidade da obrigação nele con-
substanciada (fls. 11).

Daí que se entenda que se verifica o fundamento de oposição invocado — artigo 204.º, n.º 1, 
alínea e) do Código de Procedimento e Processo Tributário — pelo que o presente recurso merece 
provimento, devendo ser revogado o julgado recorrido.

4 — Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público (fls. 139 a 141 dos autos), nada 
vieram dizer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
— Fundamentação —
5 — Questão a decidir
É a de saber se a oposição deduzida podia ter sido liminarmente rejeitada.
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6 — Apreciando
6.1 — Do indeferimento liminar da oposição
O despacho recorrido, a fls. 50 dos autos, decidiu rejeitar liminarmente a oposição por motivo de 

não haver sido alegado nenhum dos fundamentos admitidos no n.º 1, do artigo 204.º do CPPT.
Fundamentou -se o decidido no entendimento do tribunal de que «os fundamentos da presente 

petição devem ser suscitados no âmbito do processo de impugnação, não constituindo motivo de opo-
sição à execução fiscal (cf. alínea a), do n.º 1, do artigo 97.º e n.º 1, do artigo 204.º, ambos do CPPT), 
conforme entendimento maioritário dos Tribunais Superiores, e constando dos autos que o oponente 
lançou mão do meio processual adequado à sua pretensão, conforme Informação prestada nos autos de 
fls. 46 e 47 (vd. Proc. Imp. N.º 713/08, que deu entrada neste Tribunal em 07.07.08), pelo que não se 
procede à convolação dos autos para aquela forma conforme determina o n.º 4, do artigo 98.º do CPPT, 
atento a verificação de uma situação de litispendência, em vista daquela acção ainda se encontrar em 
curso. (cfr artºs 497.º e segs. do CPC)» (cf. despacho recorrido, a fls. 50 dos autos).

Alegam, contudo, os recorrentes, que o fundamento invocado pelos Oponentes na sua Oposição 
à Execução “Falta da Notificação da Liquidação do Tributo no Prazo de Caducidade” está expressa 
e claramente previsto no Artigo 204.º, n.º 1, alínea e) do CPPT, pelo que o despacho recorrido violou 
a lei, especificamente os artigos 204.º e 209.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, ao 
invocar a inexistência do mesmo no elenco dos fundamentos à Oposição. Sustentam ainda que sendo 
certo que tal fundamento, embora possa também ser invocado em sede de Impugnação Judicial, [...] 
os seus efeitos não são os mesmos, ou seja, enquanto na Oposição à execução é decidida a inexigibi-
lidade da dívida deixando intocável a legalidade da liquidação, já na Impugnação Judicial é atacada 
a própria legalidade da liquidação, levando à sua anulação, total ou parcial (cf. as conclusões das 
alegações de recurso, supra transcritas).

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos e 
supra transcrito defende o provimento do recurso, citando em favor da posição que sustenta o Acórdão 
deste Tribunal de 7 de Janeiro de 2009 (rec. n.º 638/08), no qual se consignou que “o sentido da expressão 
«falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade» é, necessariamente, o de refe-
renciar situações em que ocorreu notificação, mas esta foi efectuada fora do prazo de caducidade”.

Vejamos, pois.
De entre os fundamentos tipificados no Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) 

de “rejeição liminar da oposição” encontra -se tipificado na alínea b) do n.º 1 do artigo 209.º do CPPT 
o de «Não ter sido alegado algum dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º».

Por sua vez, de entre os fundamentos de oposição à execução fiscal previstos no n.º 1 do ar-
tigo 204.º do CPPT encontra -se expressamente previsto, na respectiva alínea e), «A falta de notificação 
da liquidação do tributo no prazo de caducidade».

Ora, na sua petição inicial de oposição, a fls. 5 a 12 dos autos, alegaram os ora recorrentes como 
fundamento da sua oposição a «Falta de Notificação da Liquidação do Tributo no Prazo de Caducidade 
(Artigo 204.º n.º 1, alínea e) do C.P.P.T.», sendo este, aliás, o único fundamento que invocaram para que 
seja declarada inexigível a dívida exequenda e serem os Oponentes absolvidos do pedido e arquivados 
os autos (cf. petição de oposição, a fls. 12 dos autos).

O que se disse bastaria para que o despacho recorrido tivesse de ser revogado, pois é manifesto 
que foi alegado um fundamento admitido no n.º 1 do artigo 204.º do CPPT e o indeferimento liminar 
só seria legalmente conforme, nestes casos, se nenhum dos fundamentos legalmente previstos naquele 
preceito legal fosse invocado pelos oponentes.

O facto de haver alguma controvérsia jurisprudencial, aliás hoje ultrapassada neste Supremo 
Tribunal (cf. o Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de 7 de Julho de 2010, rec. 
n.º 545/09), sobre o alcance daquela alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, nunca seria funda-
mento de indeferimento liminar da oposição, antes poderia impor ao julgador que para conhecimento 
do mérito da oposição deduzida tomasse partido, expressa ou implicitamente, por uma das posições 
em confronto.

É bem verdade que até ao passado dia 7 de Julho de 2010 (data da votação do Acórdão do Pleno 
da Secção de Contencioso Tributário supra referido) não era objecto de interpretação unânime neste 
Supremo Tribunal o âmbito da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT) — falta da notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade.

Nalguns acórdãos, porventura aqueles que o tribunal “a quo” considerou integrarem o enten-
dimento maioritário dos Tribunais Superiores, entendeu -se que não cabiam naquela alínea os casos 
em que a notificação da liquidação ocorreu já depois de esgotado o prazo de caducidade do direito à 
liquidação, sendo -lhes subsumíveis tão só os casos de não ter sido efectuada qualquer notificação da 
liquidação. Noutros, porém, entre os quais o citado pelo Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto 
deste Tribunal, entendeu -se que a notificação da liquidação efectuada depois de decorrido o prazo de 
caducidade do direito à liquidação constitui fundamento de oposição à execução fiscal enquadrável na 
alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
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Foi esta última interpretação a adoptada no Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário 
deste Supremo Tribunal de 20 de Janeiro de 2010 (rec. n.º 832/08) e reafirmada, já sem quaisquer re-
servas, no já duplamente citado Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo 
Tribunal de 7 de Julho de 2010 (rec. n.º 545/09).

E é esta, naturalmente, a posição que aqui também adoptamos, por adesão aos fundamentos 
proficuamente expostos no referido acórdão, que subscrevemos e que, com a devida vénia, passamos 
a transcrever:

«5 — A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se pode ser invocado 
como fundamento de oposição à execução fiscal a falta de notificação do acto de liquidação dentro do 
prazo de caducidade.

Antes do CPPT, o regime da caducidade do direito de liquidação estava previsto no artigo 33.º 
do CPT, em que se estabelece que «o direito à liquidação de impostos e outras prestações tributárias 
caduca se a liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo de cinco anos contados, nos impostos 
periódicos, a partir do termo daquele em que ocorreu o facto tributário ou, nos impostos de obrigação 
única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu».

Em termos lógicos, sendo a notificação da liquidação um acto posterior e exterior a esta, desti-
nado a assegurar a sua eficácia (arts. 64.º, n.º 1, do CPT), a sua falta, bem como as suas deficiências 
ou ilegalidades, deveriam afectar apenas a sua eficácia e não a validade do acto notificado. Aliás, o 
entendimento sempre adoptado pelo Supremo Tribunal Administrativo, em geral, era o de que o acto 
de notificação de um acto tributário é um acto exterior e posterior a este e os vícios que afectem a noti-
ficação, podendo determinar a ineficácia do acto notificado, são insusceptíveis de produzir invalidade 
do acto notificado, por não terem a ver com o próprio acto nem com os seus pressupostos. (() Neste 
sentido, entre muitos outros, podem ver -se os seguintes acórdãos do STA:

— de 13 -4 -83 (do Pleno, publicado AD, n.º 262, página 1205);
— de 6 -7 -88, recursos n.os 5608 e 5630, CTF n.º 352, páginas 368 e 562;
— de 28 -9 -88, recurso n.º 5631, CTF n.º 352, página 575;
— de 26 -11 -88, recurso n.º 4905, CTF n.º 353, página 230;
— de 3 -5 -89, recurso n.º 5472, AP -DR 15 -5 -91, página 522,
— de 12 -7 -89, recurso n.º 10428, AP -DR de 28 -2 -92, página 924;
— de 9 -10 -91, recurso n.º 13540, AP -DR de 20 -1 -94, página 440;
— de 23 -9 -92, recurso n.º 13713, AP -DR de 30 -6 -95, página 2237;
— de 14 -10 -92, recurso 14070, AP -DR de 9 -10 -95, página 2521; e
— de 2 -12 -93, recurso n.º 14471, AP -DR de 20 -5 -96, página 4152;
— de 3 -5 -2000, recurso n.º 22608.)
Porém, na vigência do CPT, a jurisprudência foi -se formando no sentido de que, nas situações 

em que a liquidação havia sido efectuada dentro do prazo de caducidade, mas a notificação ocorrera 
depois desse prazo, a legalidade da liquidação era afectada pela falta ou irregularidade da notificação, 
que era um requisito de validade da própria liquidação, entendida não em sentido estrito, como o acto 
que fixa o tributo, mas em sentido lato, como processo de liquidação, integrado por um conjunto de 
actos conexionados com tal fixação e sua imposição ao destinatário. Neste contexto, a notificação do 
acto de liquidação era um requisito necessário para não ocorrer a caducidade do direito de liquidar e, 
por isso, a sua falta afectava a legalidade do processo de liquidação, globalmente considerado.

Por isso se entendia que o vício da liquidação, em sentido lato, constituído pela não notificação 
da liquidação dentro do prazo de caducidade, podia apenas ser suscitado em impugnação judicial, que 
é o meio processual adequado para apreciar a validade de actos de liquidação, e não em oposição à exe-
cução fiscal, que está vocacionada, embora com excepções, para apreciar a existência de fundamentos 
de inexigibilidade da obrigação tributária liquidada.

No entanto, este entendimento não obstava a que, se uma execução fiscal fosse instaurada sem 
prévia notificação do acto de liquidação da dívida exequenda, o contribuinte pudesse opor -se, invocando 
como fundamento a ineficácia daquele acto, pois a sua eficácia dependia da notificação (artigo 64.º do 
CPT) e sem notificação a dívida era inexigível.

Na verdade, as situações de falta de notificação antes da execução, afectando a exigibilidade da 
dívida exequenda e não se enquadrando em qualquer das alíneas anteriores, constituem fundamento 
de execução fiscal como, sempre entendeu este Supremo Tribunal Administrativo, face às normas 
dos arts. 176.º, alínea g), do CPCI e 286.º, n.º 1, alínea h) do CPT, a que corresponde actualmente o 
artigo 204.º, n.º 1, alínea i), do CPPT. (()Neste sentido, podem ver -se os seguintes acórdãos do STA:

— de 16 -11 -1994, recurso n.º 18059, AP -DR de 20 -1 -97, página 2585;
— de 5 -4 -1995, recurso n.º 18445, AP -DR de 14 -8 -97, página 1015;
— de 22 -5 -1996, recurso n.º 20342, AP -DR de 18 -5 -98, 1768
— de 26 -6 -96, recurso n.º 18427, AP -DR de 18 -5 -98, página 2182;
— de 23 -10 -1996, recurso n.º 20783, AP -DR de 28 -12 -98, página 3060;
— de 13 -11 -1996, recurso n.º 20787, AP -DR de 28 -12 -98, página 3440;
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— de 27 -11 -1996, recurso n.º 20692, CTF n.º 385, página 364, e no AP -DR de 28 -12 -98, página 3617;
— de 5 -3 -97, recurso n.º 21304, AP -DR de 14 -5 -99, página 760,
— de 19 -3 -97, recurso n.º 21120, AP -DR de 14 -5 -99, página 802;
— de 21 -5 -1997, recurso n.º 21605, AP -DR de 9 -10 -2000, 1563;
— de 11 -3 -1998, recurso n.º 22207, AP -DR de 8 -11 -2001, página 885;
— de 7 -10 -1998, recurso n.º 22349, AP -DR de 21 -1 -2002, página 2727;
— de 10 -2 -1999, recurso n.º 22290, CTF n.º 394, página 322, e no BMJ n.º 484, página 199;
— de 3 -3 -1999, recurso n.º 22902;
— de 9 -3 -2000, recurso n.º 23699, AP -DR de 21 -11 -2002, página 845;
— de 24 -10 -2001, recurso n.º 26430, AP -DR de 13 -10 -2003, página 2436;
— de 20 -2 -2002, recurso n.º 26291, AP -DR de 16 -2 -2004, página 561;
— de 6 -10 -2005, recurso n.º 500/05.)
O artigo 45.º da LGT manteve o essencial do mesmo regime de caducidade do direito de liquida-

ção ao estabelecer 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».

Porém, o CPPT veio introduzir na alínea e) do seu artigo 204.º um novo fundamento de oposição 
à execução fiscal, não previsto no artigo 286.º do CPT, que é a «falta da notificação da liquidação do 
tributo no prazo de caducidade».

Esta fórmula é ambígua, pois tanto pode ser interpretada
— como reportando -se a situações em que, antes da execução, ocorreu uma notificação, mas ela 

foi efectuada fora do prazo de caducidade do direito de liquidação;
— como a situações em que não ocorreu qualquer notificação e a execução foi instaurada dentro 

desse prazo de caducidade;
— como a todas as situações em não foi efectuada uma notificação da liquidação dentro prazo de 

caducidade, por isso, tanto aquelas em que execução foi instaurada antes do termo do prazo de cadu-
cidade, como aquelas em que a execução foi instaurada depois deste termo.

A introdução do fundamento previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, a par da ma-
nutenção de todos os fundamentos de oposição previstos anteriormente no artigo 286.º, corresponde, 
forçosamente, a uma intenção legislativa de aumentar os fundamentos de oposição, pois, como é óbvio, 
se se pretendesse que fossem os mesmos admitidos no CPT, reproduzir -se -iam os aí admitidos em vez 
de aditar um novo fundamento.

Assim, constatando -se que o CPPT mantém, na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º, o fundamento de 
oposição previsto na alínea h) do n.º 1 do artigo 286.º do CPT, que abrangia todas as situações em que 
a execução fiscal fosse instaurada sem prévia notificação, conclui -se com segurança que a alínea e), ao 
aumentar os fundamentos, não se reporta a situações em que a execução fiscal foi instaurada sem 
prévia notificação do acto de liquidação da dívida exequenda.

Na verdade, em todas as situações em que a execução fiscal foi instaurada sem prévia notificação 
do acto de liquidação, este acto é ineficaz e, por isso, não produz efeitos em relação aos seus destinatários 
(arts. 77.º, n.º 6, da LGT e 36.º, n.º 1, do CPPT), não podendo com base nesse exigir -se coercivamente 
o pagamento da dívida liquidada.

Todas estas situações em que não houve qualquer notificação da liquidação, antes da instauração 
da execução fiscal enquadravam -se na alínea h) do n.º 1 do artigo 286.º, pois abrangem -se aí «quais-
quer 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».

E, actualmente, à face do CPPT, todas estas situações em que não houve qualquer notificação, 
são susceptíveis de enquadramento na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º, que tem teor idêntico àquela 
alínea h) do n.º 1 do artigo 286.º do CPT, se não for de entender que a situação se enquadre noutra das 
alíneas do mesmo número, designadamente na nova alínea e).

De qualquer modo, seja na alínea i) seja na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT tem de 
concluir -se com segurança que em todos os casos em que não foi efectuada uma notificação da liquidação 
antes da instauração da execução está -se perante uma situação de ineficácia do acto que é fundamento 
de oposição à execução fiscal.

Para retirar esta conclusão é absolutamente irrelevante que o acto de liquidação tenha ou não sido 
praticado dentro do prazo de caducidade, pois para a eficácia da liquidação o que importa é a notifica-
ção, e, naturalmente, a eventualidade de o acto de liquidação ser ilegal, por ter sido praticado depois 
do prazo de caducidade, não o torna eficaz sem notificação.

6 — Assim, estando fora do âmbito daquela alínea e) as situações em que não ocorreu notifica-
ção, o sentido da expressão «falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade» é, 
necessariamente, o de referenciar situações em que ocorreu notificação, mas esta foi efectuada fora 
do prazo de caducidade.
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Isto é, com o CPPT repôs -se a coerência do sistema global de meios de defesa dos contribuintes 
em matéria tributária, ao tornar a notificação intempestiva da liquidação fundamento de inexigibilidade 
da obrigação tributária em vez de ilegalidade da liquidação notificada.

Na verdade, à face do novo regime, a notificação intempestiva não constitui ilegalidade do acto 
notificado, à semelhança do que sucede em relação à generalidade de todos os outros actos adminis-
trativos e tributários; esse vício do acto de notificação (intempestividade) afecta -o apenas a ele próprio 
e não ao acto notificado, retirando -lhe a potencialidade de produzir os efeitos que produziria se não 
enfermasse dessa ilegalidade, que era o de atribuir eficácia ao acto notificado.

Assim, é agora claro que tanto a falta de notificação como a falta de uma notificação tempestiva 
afectam a eficácia do acto de liquidação e não a sua validade, pelo que é na oposição que devem ser 
invocadas tanto a inexistência de qualquer notificação como a intempestividade da notificação que 
tenha sido efectuada.

Este regime é, globalmente, mais coerente do que o sustentado pela referida jurisprudência na 
vigência do CPT, pois a notificação de qualquer acto é um acto autónomo e posterior ao acto notificado 
e, por isso, é duvidosa a razoabilidade do entendimento que se na vigência do CPT se adoptava, no 
sentido de a falta ou vício da notificação afectar a validade do acto de liquidação, acto este que já estava 
praticado e permanecia como estava independentemente da notificação. (fim de citação)

Resulta, pois, do acórdão transcrito, que apenas em sede de oposição, e não também como funda-
mento de impugnação, pode ser invocado pelos interessados que o tributo apenas foi notificado (ao menos 
validamente) após o termo do prazo de caducidade, daí resultando, se acaso a invocação corresponder 
à realidade, a inexigibilidade da dívida exequenda, que não a ilegalidade da própria liquidação, pois 
que esta não é afectada por factos posteriores que apenas contendem com a sua eficácia.

Manifesto é, pois, que a petição de oposição apresentada pelos ora reclamantes não devia ter sido 
liminarmente rejeitada, pois que foi alegado um dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT, especifica e propriamente o previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT (“Falta de 
notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade”), impondo -se a revogação do despacho 
recorrido, que assim o não entendeu, devendo os autos baixarem à primeira instância para que prossigam 
os seus termos, se a tal nada mais obstar.

O recurso merece provimento.
— Decisão —
7 — Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido, 
devendo os autos baixarem ao tribunal “a quo” para conhecimento do mérito da oposição deduzida, 
se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho (votei 
o Acórdão com base na Fundamentação da sua primeira parte) — António Calhau. 

 Acórdão de 2 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Prescrição da obrigação tributária. Aplicação da lei no tempo. Impugnação judicial. 
Execução fiscal. Interrupção. Garantia. Suspensão da execução.

Sumário:

 I — Ocorrendo com a Lei Geral Tributária um encurtamento do prazo de prescrição 
em relação ao previsto no CPT, é aplicável o regime do artigo 297.º do Código 
Civil, conforme impõe o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de 
Dezembro.

 II — Todavia, a aplicação de diferentes regimes no tocante aos prazos prescricionais, 
em resultado da previsão normativa do artigo 297.º do CC, não impõe a aplicação 
de um ou outro regime em bloco, pois só se refere a lei que altere o prazo e não 
aos termos em que se conta, nem tudo o que releva para o seu curso.

 III — A degradação em suspensivo do efeito interruptivo da dedução de impugnação 
judicial, no caso de paragem do processo por mais de um ano por facto não im-
putável ao contribuinte (n.º 2 do artigo 49.º da LGT -antes de 1/1/2007), não tem 
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influência no decurso do prazo de prescrição no caso de ocorrer citação para 
a execução fiscal, já que esta configura facto com potencialidade interruptiva 
para, por si só, eliminar o período decorrido anteriormente e obstar ao decurso 
da prescrição até ao trânsito em julgado da decisão que venha a pôr termo ao 
processo.

 IV — Pelas mesmas razões também irreleva a suspensão do decurso do prazo prescri-
cional decorrente de suspensão de execução fiscal em resultado de prestação de 
garantia na impugnação judicial.

Processo n.º 807/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Sociedade de Construções Diasbar, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Cons. Dr. Miranda Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Fazenda Publica vem recorrer da sentença do TAF de Braga que, julgando procedente a 
reclamação de acto de órgão de execução fiscal deduzida pela sociedade Construções Diasbar, Ldª, 
melhor identificada nos autos, declarou prescrita determinando a dívida de IVA, referente ao ano de 
1997, no valor de 68 692.24€, tendo formulado as seguintes conclusões:

1. A questão sub judicio refere -se à prescrição da dívida exequenda proveniente de IVA e juros 
do ano de 1997.

2. Dívida essa constituída na vigência do CPT, sendo, então, aplicável o seu art. 34º, sendo o 
prazo de prescrição de 10 anos.

Com a entrada em vigor da L.G.T, o prazo de prescrição foi encurtado para 8 anos (art. 48º), pelo 
que houve que recorrer ao disposto no art. 297º do Cód. Civ. para determinar qual o prazo aplicável.

3. A suspensão do prazo de prescrição previsto no nº3 do art. 49º da L.G.T. obsta ao decurso 
da prescrição durante o período em que se mantiveram as respectivas causas, produzindo os seus 
efeitos independentemente dos efeitos dos actos interruptivos, por força do disposto no artº 12º do 
Cód. Civil.

4. A suspensão do processo de execução fiscal, por via da garantia, determinou a suspensão 
do curso de prazo de prescrição, nos termos do art. 49º, nº3 (ao tempo) da L.G.T., conjugado com o 
art. 169º do CPPT.

5. Essa suspensão da prescrição por motivo da suspensão da execução requerida por via da presta-
ção de garantia é imputável à executada, impedindo a Fazenda Pública de prosseguir com a execução.

6. A suspensão da execução, por via da requerida prestação de garantia em 29 -11 -2001 não releva 
para efeitos de prescrição quanto ao prazo posterior decorrido após o período de um ano.

7. Suspensa a execução fiscal nos termos do art. 169º do CPPT e pendente impugnação judicial, 
o prazo de prescrição da dívida exequenda ficou suspenso nos termos do art. 49º, nº3 da L.G.T. até ao 
trânsito em julgado da sentença proferida na impugnação.

8. Situação que, in casu, por via do acórdão de 04.12.2008 do T. C. A. Norte, obstou a que ocor-
resse a prescrição da dívida exequenda.

9. Prescrição essa que declarada pela sentença recorrida terá esta violado, assim, (ao tempo da 
impugnação) o nº3 do art. 49º da L.G.T, bem assim a interpretação fixada na jurisprudência do S.T.A., 
designadamente a referida em 12.

2 – Não houve contra -alegações.
3 – O Exmº Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4  - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Foi instaurado a execução fiscal n.º 2348200101003585, em 06.03.2001, pelos Serviços de 

Viana do Castelo contra executada por dívida exequenda refere -se a IVA e juros, do ano de 1997, no 
valor de 68 692.24 €;

2. Em 29.11.2000 a Recorrente deduziu impugnação judicial da ilegalidade da liquidação do IVA 
de 1997;

3. Em Impugnação foi atribuído o n.º 337/2001 e foi proferida a decisão em 15.04.2005, a qual 
julgou improcedente a pretensão do ora Reclamante;

4. Não conformado foi interposto recurso para o Tribunal Central do Norte, o qual por acórdão 
de 04.12.2008, negou provimento ao recurso;

5. O processo de impugnação esteve parado desde 02.11.2002 até 09.02.2004 e entre 18.01.2007 
e 27.11.2008, por facto não imputável à Reclamante (fls.183 a 184 e 312 do processo de Impugnação 
n.º 337/2001).
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6. Em 08.09.2009, o Serviço de Viana do Castelo, através do ofício n.º 8581 notificou o Recla-
mante para proceder ao pagamento da dívida exequenda (fls. 100 -A do PEF);

7. Em 29.11.2001, a Recorrente veio requerer a prestação de garantia, oferecendo a penhora de 
fracção U, correspondente aos escritórios, com o artº 1527.º da freguesia de Barcelos;

8. A penhora da referida fracção foi efectuada em 20.12.2001 (fls. 43 do PEF);
9. Foram ainda penhorados uma cofragem em aço e 3 veículos automóveis, para garantir o pa-

gamento da dívida;
10. Em 03.08.2004, foram os autos suspensos, até decisão da decisão da impugnação judicial 

(fls. 100 do PEF);
11. Em 22.09.2009, a Recorrente requereu a declaração da prescrição da dívida exequenda;
12. Por despacho de 29.09.2009, do Chefe de Finanças foi indeferido o pedido (fls. 104 e 105 

dos autos).
5  - A questão que importa enfrentar e decidir no presente recurso consiste em saber da eventual 

prescrição da obrigação tributária de IVA relativa ao ano de 1997.
Vejamos, então.
À data a que se reporta o IVA de 1997, o prazo prescricional da correspondente obrigação tributária 

era de 10 anos, nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do CPT, prazo esse que se contava desde o início do 
ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto tributário (n.º 2 do mesmo artigo).

Sucede que, com a entrada em vigor da LGT (1/1/99 - artigo 6.º do DL n.º 398/98, de 17 de De-
zembro), esse prazo foi reduzido para 8 anos, contado, no caso do IVA, a partir do termo do ano em 
que se verificou o facto tributário  - artigo 48.º n.º 1.

Como assim, em face da sucessão de diferentes prazos prescricionais, importará começar por 
apurar qual o prazo aplicável na situação em apreço.

Para tanto, cumpre convocar a regra estabelecida no artigo 297.º, n.º 1 do CC, de acordo com a 
qual deverá aplicar -se o prazo mais curto, que se conta a partir da entrada em vigor da lei nova, a não 
ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.

A contagem do prazo de 10 anos previsto no n.º 1 do artigo 34.º do CPT teve o seu início em 1/1/98, 
sendo que não ocorreu qualquer facto interruptivo até à entrada em vigor da lei nova (1/1/99).

Sendo assim, nesta última data apenas tinha decorrido um ano do prazo de prescrição de 10 anos 
previsto no n.º 1 do 34.ºdo CPT, faltando ainda cumprir 9 anos.

Em face disso, impõe -se concluir que será de atender ao novo prazo de 8 anos previsto na lei nova 
(artigo 48, n.º 1 da LGT), contado a partir da respectiva entrada em vigor (1/1/99), o qual, não tendo 
ocorrido no seu decurso factos com efeito suspensivo ou interruptivo, teria terminado a 1/1/07.

Sucede que no decurso desse prazo de 8 anos ocorreram dois diferentes factos com potencialidade 
interruptiva, nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT.

O primeiro deles tem a ver com a impugnação judicial deduzida a 29/11/00 (2. do probatório).
Todavia, esse efeito interruptivo cessou com a paragem desse processo impugnatório por mais de 

um ano, degradando -se em suspensivo e contando -se o tempo que decorreu após essa período ao que 
tiver decorrido após a data da autuação - n.º 2 do artigo 49.º da LGT.

Não obstante, essa degradação do prazo em suspensivo nos aludidos termos em nada releva para 
a contagem do prazo de prescrição de 8 anos.

De facto, o certo é que se verifica que o sujeito passivo do IVA, ora recorrido, também foi ci-
tado para a execução fiscal instaurada (cfr. 1. do probatório) a 13/03/01 (fls. 14 do PEF apenso), o 
que constitui facto interruptivo com potencialidade para, só por si, eliminar o período que decorreu 
anteriormente e obstar ao decurso da prescrição até ao trânsito em julgado da decisão que venha a pôr 
termo a essa execução – vide Jorge Lopes de Sousa, in Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, 2.ª 
edição, a fls. 80 e 81.

De salientar, por outra parte, que dada a eficácia interruptiva autónoma dessa citação na execução 
fiscal, uma vez que não ocorreu paragem por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte 
até 1/1/2007 (revogação do n.º 2 do artigo 49.º da LGT), a suspensão desse processo de execução de-
terminante da suspensão do prazo de prescrição, nos termos do n.º 3 do artigo 49.º do mesmo diploma, 
de igual modo nenhuma influência tem sobre o decurso do prazo.

Neste contexto, encontrando -se eliminado todo o prazo de prescrição decorrido até à citação na 
execução fiscal, sendo certo que um novo prazo de prescrição só se iniciará após o trânsito em julgado 
de uma decisão que lhe ponha termo, impõe -se concluir a obrigação tributária de IVA do ano de 1997 
não se encontra prescrita, ao invés do que se entendeu na sentença sob recurso.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se, em consequência, a 
sentença recorrida e indeferindo -se a reclamação de acto de órgão de execução fiscal deduzida.

Sem custas neste STA, sendo devidas na 1.ª instância pela reclamante ora recorrida.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 
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 Acórdão de 2 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Derrama. Grupo de empresas.

Sumário:

 I — De acordo com o actual regime da derrama que resulta da Lei das Finanças Locais 
aprovada pela Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a incidir sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC.

 II — Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, 
a derrama deve incidir sobre o lucro tributável do grupo e não sobre o lucro in-
dividual de cada uma das sociedades.

Processo n.º 909/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Corticeira Amorim SGPS, S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I  - O Representante da Fazenda Pública, não se conformando com a sentença da Mma. Juíza 
do TAF de Aveiro que julgou totalmente procedente a impugnação judicial deduzida por Corticeira 
Amorim SGPS, SA, com sede em Santa Maria da Feira, versando a autoliquidação de derrama, no 
valor de € 567.721,76, apurada na declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2008 do grupo 
de sociedades tributado pelo Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades – RETGS – de 
que é a sociedade dominante, dela vem interpor recurso para este tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

1. - A douta sentença recorrida anulou a derrama autoliquidada na declaração de rendimentos de 
IRC, respeitante ao exercício de 2008, por considerar que o quid dessa mesma derrama, quando seja 
aplicável o regime especial de tributação dos grupos das sociedades, é constituído pelo lucro tributável 
do grupo.

2. - Nos termos da mesma peça decisória, em sede de aplicação do regime especial de tributação 
dos grupos de sociedades, quando o n.º 1 do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, refere que a 
derrama incide sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas apenas pretende abranger o lucro decorrente da soma de lucros tributáveis e prejuízos fiscais 
individuais, uma vez que só este se encontra sujeito.

3. - A Meritíssima Juíza a quo, na esteira do mesmo entendimento, considera que assumindo a 
Lei a existência de grupos de sociedades e criando um regime especial de tributação destes, tal terá 
necessariamente de vigorar em toda a linha, independentemente de poder vir proporcionar resultados 
mais favoráveis aos sujeitos passivos assim identificados.

4. - Com a entrada em vigor da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a ser calculada 
sobre o valor do lucro tributável de IRC, em alternativa à colecta, critério assumido pela Lei n.º 42/1998 
que vigorou até ao exercício de 2006.

5. - Enquanto que o n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 42/1998 estabelecia que a derrama incidia sobre 
a colecta de IRC, o n.º 1 do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007 passou a determinar que a derrama recai sobre 
o lucro tributável.

6. - A alteração ao método de cálculo da derrama, consagrada no art.º 14.º da Lei n.º 2/2007, criou 
uma nova regra de incidência que conduz à liquidação da derrama mesmo na ausência de IRC a pagar, 
consubstanciando uma verdadeira mudança de paradigma no respectivo cálculo que, no limite, até pode 
desvirtuar a sua acessoriedade face ao IRC.

7. - Na análise do conteúdo dos preceitos legais em confronto, forçoso é recorrer à ratio legis, 
tendo mesmo presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se de uma forma isolada.

8. - Entre os motivos subjacentes à apresentação da Proposta de Lei n.º 92/X, elemento propul-
sionador da actual Lei das Finanças Locais, está o reforço do sistema de financiamento autárquico, 
assente na diminuição da dependência financeira dos municípios em relação às receitas provenientes 
do Estado e de algumas entidades privadas, designadamente as oriundas do sector da construção civil. 
A referida iniciativa legislativa vem, desde logo, ao encontro da garantia institucional da autonomia 
local, consagrada no n.º 1 do art.º 238.º da CRP, que obriga as autarquias a dispor de meios financeiros 
suficientes e autónomos, bem como do gozo de autonomia na gestão desses mesmos meios.
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9. - A raiz da actual Lei das Finanças Locais, em homenagem ao disposto no n.º 2 do art.º 238.º 
da CRP, também convoca os princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e da justa repartição. 
Este último, em particular, aponta para a concretização de medidas legislativas que promovam a coesão 
económica e social de todo o território, assegurando o crescimento equilibrado de todas as regiões, 
imperativo constitucional, atento o disposto na alínea d) do art.º 81.º da Lei Fundamental.

10. - A doutrina vertida na douta peça decisória, que considera que o quid da derrama, quando seja 
aplicável o regime especial de tributação dos grupos das sociedades, é constituído pelo lucro tributável 
do grupo, representa, em última instância, um rude golpe àqueles princípios estruturantes da nova Lei 
das Finanças Locais, uma vez que sanciona um incompreensível desvio a um dos mais importantes 
objectivos que presidiram às alterações nela consignadas: evitar que a derrama deixasse de ser liquidada 
quando existissem prejuízos fiscais reportáveis de exercícios anteriores.

11. - O quid da derrama, quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos das 
sociedades, não é constituído pelo lucro tributável do grupo, pelo que, no âmbito do referido regime 
especial de tributação, deverá ser calculada e indicada individualmente por cada uma das sociedades 
do grupo na sua declaração.

12. - Tal entendimento radica no facto de que nas declarações periódicas individuais apresentadas 
por cada sociedade, apesar de não existir um verdadeiro apuramento de colecta, se verificar o apura-
mento do lucro tributável, isto é, cada sociedade que compõe o grupo apura um lucro tributável na sua 
declaração individual.

13. - Tendo presente que na interpretação da lei funciona a presunção de que o legislador consagrou 
as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos mais adequados, entendemos, 
salvo o devido respeito por melhor opinião, que a interpretação sufragada pela Ilustre Julgadora não 
é aquela que melhor exterioriza o verdadeiro sentido e alcance do n.º 1 do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007, 
quanto ao apuramento da derrama no âmbito dos grupos de sociedades.

14. - A douta decisão recorrida violou assim os dispositivos legais contidos no n.º 1 do art.º 14.º 
da Lei n.º 2/2007, e concomitantemente os art.ºs 64.º, 116 do CIRC e 11.º da LGT.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que deve ser con-

firmado o julgado recorrido, negando -se provimento ao recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1. - Em 29 de Maio de 2009, a Corticeira Amorim SGPS, SA, entregou, na 2.ª Repartição de Finanças 

de Santa Maria da Feira, declaração de IRC – Modelo 22, relativo ao exercício de 2008 – cfr. fls. 10;
2. - A Corticeira Amorim SGPS, SA, é a sociedade dominante de um grupo de sociedades;
3. - Que se encontra tributada pelo Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades 

– RETGS;
4. - A soma algébrica dos resultados fiscais apurados importa a quantia de € 11.651.033,26 – cfr. 

comprovativo de entrega da declaração, modelo 22, pela Internet a fls. 10 e seguintes;
5. - Foi autoliquidada derrama no valor de € 567.721,76 – cfr. fls. 11 verso – comprovativo da 

entrega da declaração modelo 22.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Aveiro que, julgando 

procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida, anulou, em consequência, a derrama 
autoliquidada na declaração de rendimentos de IRC, respeitante ao exercício de 2008, por considerar que 
a derrama, no âmbito do regime especial de tributação dos grupos de sociedades, incide sobre o lucro 
tributável do grupo e não sobre o lucro tributável de cada uma das sociedades que integram o grupo.

Contra tal entendimento se insurge a recorrente FP, alegando, em síntese, que a doutrina vertida 
na sentença recorrida representa, em última instância, um rude golpe àqueles princípios estruturantes 
da nova Lei das Finanças Locais, uma vez que sanciona um incompreensível desvio a um dos mais 
importantes objectivos que presidiram às alterações nela consignadas (evitar que a derrama deixasse 
de ser liquidada quando existissem prejuízos fiscais reportáveis de exercícios anteriores), além de, por 
outro lado, não ser aquela que melhor exterioriza o verdadeiro sentido e alcance do n.º 1 do art.º 14.º 
da Lei n.º 2/2007.

Vejamos. O actual regime da derrama é o que resulta da Lei das Finanças Locais (LFL), aprovada 
pela Lei 2/2007, de 15 de Janeiro.

Dispõe o n.º 1 do artigo 14.º desta Lei que “Os municípios podem deliberar lançar anualmente 
uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 
sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado 
na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português, que exerçam, a título 
principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabele-
cimento estável nesse território”.
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Na vigência da LFL de 1987 (Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro) as derramas só podiam ser lançadas 
para «ocorrer ao financiamento de investimentos ou no quadro de contratos de reequilíbrio financeiro» 
e eram calculadas por aplicação de uma taxa à colecta.

A actual LFL exige apenas uma “deliberação fundamentada” da Assembleia Municipal, passando 
a derrama a ser calculada por aplicação de uma taxa à matéria colectável.

A derrama perdeu, assim, a natureza de imposto extraordinário e deixou de ser um adicional ao 
IRC para passar a ser um adicionamento (v. Passado, Presente e Futuro da Derrama, de Rui Duarte 
Morais, in Fiscalidade, n.º 38, p. 110 e 111).

A circunstância, porém, de a derrama sempre ter prefigurado um mero imposto adicional, assente 
sobre as regras de incidência e liquidação dos impostos da administração central, levou a que a sua 
disciplina legal se mantivesse relativamente ligeira.

Mas, como assinala Sérgio Vasques, in “O sistema de tributação local e a derrama” (Fiscalidade 
citada, p. 122), a complexidade da vida económica das empresas dos nossos tempos talvez impusesse 
que o velho adicional merecesse maior atenção por parte do legislador que as regras sucintas que lhe 
dedica o artigo 14.º da LFL.

Até porque surgem, com frequência problemas delicados na gestão deste imposto, quer para a 
administração, quer para os contribuintes, como é o caso da partilha da receita da derrama quando 
estejam em causa empresas com actividade em municípios diversos (n.º 2 do artigo 14.º da LFL).

É certo que, de acordo com a actual redacção da LFL de 2007, se trata claramente de um imposto 
autónomo em relação ao IRC, pois todos os seus elementos estruturantes ora resultam da lei (sujeito 
activo, margem de taxas) ou obedecem à intervenção da autarquia local (tributação ou não, taxas con-
cretas), apenas comungando, para efeitos do seu cálculo e por simplicidade de gestão, de uma incidência 
objectiva comum (v. Saldanha Sanches, in revista citada, p. 137 e 138).

Por outro lado, a base de incidência da derrama deslocou -se, como vimos, da colecta de IRC para 
o lucro tributável em IRC.

A base de incidência da derrama passou, deste modo, a coincidir com a do IRC, no que respeita 
aos sujeitos passivos que exerçam a título principal actividade comercial, industrial ou agrícola, quer 
sejam residentes ou não residentes que exerçam tal actividade através de estabelecimento estável situado 
em território português (artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) e c) do CIRC).

Esta coincidência entre bases de incidência apenas foi afastada quanto aos lucros sujeitos mas 
isentos de IRC, os quais ficaram expressamente excluídos da base de incidência da derrama.

Esta deslocação suscita novas questões, entre as quais sobressai a da determinação da matéria 
colectável da derrama cujas regras permanecem omissas no actual regime legal.

Não obstante a autonomização acima assinalada em relação à incidência, à colecta e à taxa do IRC, 
a derrama continua, todavia, a depender do regime do IRC em todos os outros campos que definem a 
sua relação jurídica tributária.

Com efeito, além de remeter expressamente para o IRC na definição da sua base de incidência 
e dos seus sujeitos passivos, o regime da derrama é omisso quanto a regras próprias de determinação 
da matéria colectável, liquidação, pagamento, obrigações acessórias e garantias, para elencar apenas 
aquelas em que tradicionalmente se analisa a relação jurídica tributária.

Ora, como sustenta Manuel Anselmo Torres, a propósito da relevância dos prejuízos fiscais na 
matéria colectável da derrama, in Fiscalidade n.º 38, a fls. 159, a única via para integrar essas lacunas 
consiste em aplicar à derrama o regime previsto para o IRC.

Na verdade, como refere o autor citado, só o CIRC nos permite concluir, por exemplo, que a 
derrama deve ser objecto de autoliquidação e paga até ao fim do 5.º mês seguinte ao fim do período 
de tributação.

E o mesmo deverá, quanto a nós, suceder no caso de grupos de sociedades.
Prevendo o CIRC, nos seus artigos 69.º a 71.º, um regime especial de tributação dos grupos de 

sociedades, situação em que se encontra a impugnante, ora recorrida, e tendo esta optado, como a lei 
lhe faculta, pela aplicação desse regime para determinação da matéria colectável em relação a todas 
as sociedades do grupo, a determinação do lucro tributável, para efeitos de IRC, é apurada através da 
soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações individuais das 
sociedades que pertencem ao grupo.

E, assim determinado o lucro tributável para efeito de IRC, está necessariamente encontrada a 
base de incidência da derrama.

Tal entendimento, sufragado na decisão recorrida, é o que melhor se harmoniza com os preceitos 
legais aplicáveis e em nada desvirtua os fins que a LFL pretende alcançar ou ofende qualquer norma 
ou princípio constitucional, designadamente os mencionados pela recorrente na conclusão 9 das suas 
alegações.

Por último, a circunstância de, relativamente às sociedades que integrem um grupo de empresas 
e que optem pelo regime especial de tributação previsto nos artigos 69.º a 71.º do CIRC, se determinar 
o lucro tributável do grupo, em vez do lucro tributável de cada uma das sociedades individualmente, 
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e, dessa forma, se encontrar a base de incidência da derrama devida globalmente, em vez de se apurar 
uma pluralidade de derramas individuais, nada tem a ver com a questão suscitada na conclusão 10 das 
alegações de recurso – a relevância dos prejuízos fiscais na matéria colectável da derrama – a qual não 
foi sequer objecto de apreciação na decisão sob recurso.

Razão por que se impõe, desta forma, a confirmação da sentença recorrida, assim se negando 
provimento ao recurso.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
STA em negar provimento ao recurso.

Custas pela Fazenda Pública.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 9 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Execução fiscal. Reclamação de acto do órgão da execução fiscal. Instituto da Vinha 
e do Vinho. Representação em juízo.

Sumário:

A representação em juízo do Instituto da Vinha e do Vinho cabe a mandatário espe-
cialmente designado para o efeito pelo Presidente do Instituto, que não à Fazenda 
Pública.

Processo n.º 45/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública e Cruz & e Companhia, L.da

Recorrido: Os mesmos.
Relator: Exmº. Sr. Consº. 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 decisão do Mmo. Juiz do TAF 
de Viseu que desatendeu a questão prévia por si suscitada no presente processo de reclamação de acto 
de órgão de execução fiscal relativa à sua ilegitimidade para representar em juízo o Instituto da Vinha 
e do Vinho, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A. Incide o presente sobre o despacho de indeferimento da questão prévia suscitada pela Fazenda 
Pública (ilegitimidade para representar o IVV em juízo, no âmbito de execução fiscal instaurada para 
cobrança de dívidas àquele Instituto);

B. Na sequência de indeferimento de pedido de dispensa de prestação de garantia, vem a reclamante 
Cruz & Companhia dele reagir, tendo o Mmo. Juiz a quo ordenado a notificação da Fazenda Pública, 
nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do art.º 278.º do CPPT;

C. Por entender que, face à lei e jurisprudência do STA vigentes, o IVV, IP não pode ser represen-
tado em juízo pela Fazenda Pública, mesmo no caso (como o vertente) de uma reclamação de actos do 
órgão da execução fiscal, suscitou a Fazenda Pública a questão da sua ilegitimidade para representar 
em juízo o IVV, IP;

D. Não foi, contudo, esse o entendimento do Tribunal a quo;
E. Sem questionar o facto de o acto judicialmente recorrido (indeferimento de pedido de dispensa 

da prestação de garantia) ter sido praticado pelo órgão de execução fiscal, no âmbito de execução para 
cobrança de dívida ao IVV, IP;

F. Questiona -se, contudo, a competência da Fazenda Pública para representar o IVV, IP em juízo, 
em detrimento de mandatário especialmente designado para o efeito;

G. Porquanto a alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º do CPPT legitima a conclusão de que ao represen-
tante da Fazenda Pública pode caber a representação de outras entidades públicas no processo judicial 
tributário e no processo de execução fiscal, apenas se, e nos casos em que, a lei lhe atribua essa mesma 
representação;
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H. Representação que indubitavelmente lhe não é atribuída no caso vertente, face ao preceituado 
no n.º 3 do art.º 21.º da Lei -Quadro dos Institutos Públicos:

I. Nem tal regra deverá ser afastada pelo facto de estarmos em presença de reclamação judicial 
de actos praticados pelo órgão da execução fiscal, pois que, não obstante a sua autoria, tal acto foi 
praticado única e exclusivamente por conta do IVV, IP (ou não estivesse em causa na execução fiscal 
a cobrança de taxas de promoção devidas a esse Instituto);

J. Tal posição tem vindo a ser assumida na mais recente jurisprudência do STA, da qual destacamos 
(até pela identidade de intervenientes processuais) os Acórdãos proferidos nos recursos n.º 1129/09 e 
n.º 388/09;

K. A factualidade aqui em causa é, essencialmente, a mesma: trata -se de responder a reclamação 
deduzida contra actos praticados pelo órgão de execução fiscal, no âmbito de execução fiscal instaurada 
para cobrança de dívidas ao IVV, IP;

L. Considerando que, nos termos da lei e face à recente jurisprudência do STA, o IVV, IP, ainda 
que estando em causa uma reclamação de actos do órgão da execução fiscal, não poderá ser represen-
tado em juízo pela Fazenda Pública; deverá, em consequência, ser declarada a nulidade da notificação 
da Fazenda Pública e ordenada a notificação do IVV, IP para, querendo, apresentar a resposta a que 
alude o n.º 2 do art.º 278.º do CPPT.

Contra -alegando, veio a reclamante dizer que:
A. Nos presentes autos, o acto praticado e do qual se reclama consubstancia uma decisão tomada 

pelo Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Tondela – a decisão de indeferimento do pedido de dis-
pensa de prestação de garantia  -, proferida no âmbito de uma competência que, alegadamente, lhe é 
própria, sendo, pois, a este órgão administrativo que é imputável o acto em crise nos autos de reclamação.

B. A legitimidade passiva nestes autos de reclamação não pode recair sobre o IVV, instituto público 
alheio ao acto praticado e que em nada influenciou a decisão tomada pelo órgão de execução fiscal.

C. A legitimidade passiva deverá recair sobre a Fazenda Pública, na figura do seu Ilustre Repre-
sentante junto do Tribunal (cf. artigos 53.º e 54.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 
9.º, n.º 4 e 15.º do CPPT), como, desde logo, determina o próprio número 2 do artigo 278.º do CPPT.

D. É o órgão de execução fiscal – e não o IVV – quem assume a posição de contraparte na relação 
material controvertida dos presentes autos de reclamação de uma decisão de tal órgão.

E. O Acórdão de 13.01.2010, rec. 1129/09, em que este Venerando Tribunal concluiu, naquela 
concreta situação de reclamação de acto do órgão de execução fiscal submetida à sua apreciação, que o 
IVV não era representado em juízo pela Fazenda Pública, diz respeito a um acto do Chefe de Finanças 
bem diferente do acto de que aqui se reclama.

F. Nos autos em que foi proferido o citado Acórdão, reclamava -se do acto pelo qual o Senhor 
Chefe de Finanças instaurara as execuções fiscais aí em causa, acto que, como é sabido, mais não con-
substancia do que o mero recebimento pelo órgão de execução do título executivo.

G. Nesse acto, compreende -se que a margem de apreciação por parte do Chefe de Finanças 
seja mínima, limitando -se a receber o título executivo e a lavrar despacho, que marcará o início do 
processo de execução, razão pela qual, numa reclamação judicial de tal acto, em que a reclamante 
venha apontar, por hipótese, a falta de um requisito essencial do suposto título executivo, poderá 
conceber -se que o emissor do documento tenha legitimidade para se representar em juízo, na dis-
cussão de tal questão.

H. Nos presentes autos, o acto de que se reclama é a decisão do Senhor Chefe de Finanças de 
indeferir o pedido de dispensa de prestação de garantia, estando bom de ver que o IVV não é – nem 
pode ser – ouvido em tal apreciação do pedido de dispensa de prestação de garantia, nem interveio ao 
longo do respectivo processo decisório.

I. O referido Chefe do Serviço de Finanças «faz parte de uma cadeia hierárquica e funcional que 
em juízo é representada pelo Exmo. Representante da Fazenda Pública».

O Exmo. PGA junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece provimento, 
devendo a decisão impugnada ser revogada e substituída por acórdão que declare a nulidade da notificação 
da Fazenda Pública (em representação do IVV, IP) e devolva o processo ao TAF de Viseu para prosse-
guimento dos trâmites da reclamação com notificação do IVV, IP na pessoa do seu representante legal.

Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Questão prévia apresentada pela Fazenda Pública, a que respondeu a Reclamante em sentido 

próximo ao que se segue, defendendo a legitimidade da Fazenda Pública para contestar.
Não ordenamos a notificação do IVV para se pronunciar sobre a referida questão pois o Tribunal 

já a conhece de situações idênticas anteriores, veja -se por exemplo os autos de reclamação n.ºs 478 
10 4B e 502 10 0B. Em suma nos referidos processos o IVV secundou a posição da Fazenda Pública.

No caso concreto dos autos o que é judicialmente impugnado é o despacho do Órgão de Execução 
Fiscal (o Chefe do Serviço de Finanças de Tondela) que indeferiu o pedido de isenção de garantia.
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Não olvido os Acs. do STA referidos pela Fazenda Pública mas, ou estamos a entender mal 
os preceitos que para a solução das questões em causa têm que ser chamados à colação ou então 
todo o quadro normativo que permite a execução das dívidas do IVV nos Serviços de Finanças tem 
que ser equacionado sob pena de se cair em paradoxos que originarão ineficiências, inoperacio-
nalidades.

No caso concreto quem decidiu sobre o pedido de isenção de garantia foi, como já se disse, o Chefe 
do Serviço de Finanças de Tondela, que o fez no âmbito de uma execução fiscal, no pleno exercício das 
suas competências. Ele faz parte de uma cadeia hierárquica e funcional que em juízo é representada 
pelo Exmo. Representante da Fazenda Pública. Se subvertermos este quadro teremos o Chefe do Serviço 
de Finanças a perguntar ao Director do IVV ou quem ele nomear se deve ou não dispensar a prestação 
de garantia? Aqui a Fazenda Pública não está a representar o IVV, está a tomar posição sobre um 
despacho proferido por um Chefe do Serviço de Finanças no âmbito de uma execução fiscal.

Os Acs. do STA referidos respeitam a uma situação que não é similar à presente, embora apresente 
algumas conexões e daí o que supra se disse.

Em conclusão, no caso concreto não estamos perante uma representação do IVV pela Fazenda 
Pública mas antes a Fazenda Pública a pronunciar -se sobre acto legitimamente praticado por Agente 
da Administração Fiscal, no âmbito de execução fiscal.

Assim, desatende -se a questão prévia invocada pela Fazenda Pública.
Não se tributa o incidente porque a posição defendida é compreensível face à jurisprudência que 

se invocou e entende -se como salvaguarda da posição da Fazenda Pública.
(…)
Viseu, 2010 -11 -29.».
III – Vem o presente recurso interposto do despacho que indeferiu a questão prévia suscitada pela 

representante da FP relativa à sua ilegitimidade para representar em juízo o IVV nos presentes autos 
de reclamação de acto de órgão de execução fiscal.

Entende o Mmo. Juiz a quo que no caso concreto não estamos perante uma representação do IVV 
pela FP mas antes a FP a pronunciar -se sobre acto legitimamente praticado por agente da Administração 
Fiscal no âmbito de uma execução fiscal instaurada para cobrança de dívidas àquele Instituto.

Alega, porém, a recorrente que, face à lei e à jurisprudência deste STA, o IVV não pode ser repre-
sentado em juízo pela FP mesmo no caso de uma reclamação de acto praticado por órgão da execução 
fiscal, invocando, para o efeito, o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do CPPT e o n.º 3 do 
artigo 21.º da Lei -Quadro dos Institutos Públicos.

Vejamos. Em situação semelhante à dos autos, mas no âmbito de um quadro normativo anterior 
a esta Lei e aos actuais diplomas relativos à orgânica e Estatutos do Instituto da Vinha e do Vinho, 
pronunciaram -se os Acórdãos deste Tribunal de 7/11/2007 (rec. n.º 806/07) e de 21/1/2009 (rec. 
n.º 1017/08) no sentido de que a representação em juízo do Instituto da Vinha e do Vinho cabe ao 
Representante da Fazenda Pública, pois que os respectivos Estatutos, constantes ao tempo do Decreto-
-Lei n.º 99/97, de 26/4, seriam omissos quanto à atribuição de representação especial a outra entidade, 
decorrendo a legitimidade do representante da Fazenda Pública das disposições conjugadas dos arti-
gos 15.º, n.º 1, alínea a), 148.º, n.º 2, alínea a), 151.º, n.º 1 e 152.º do CPPT.

Não se contesta nos autos que a cobrança coerciva da dívida exequenda, de natureza tributária 
e cuja cobrança coerciva foi determinada por força de acto administrativo, se deva fazer através de 
execução fiscal instaurada pelo serviço de finanças territorialmente competente ou que o conhecimento 
dos incidentes judiciais deste processo executivo sejam da competência dos tribunais tributários.

Questionada é apenas a legitimidade do Representante da Fazenda Pública para intervir em re-
clamação judicial em representação do IVV.

Dispõe o artigo 15.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, sob a epígrafe “Competência do representante 
da Fazenda Pública” que «Compete ao representante da Fazenda pública nos tribunais tributários: 
a) Representar a administração tributária e, nos termos da lei, quaisquer outras entidades públicas 
no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal», donde é legítimo extrair que ao re-
presentante da Fazenda Pública pode caber a representação de outras entidades públicas no processo 
judicial tributário e no processo de execução fiscal, mas parece que apenas se e nos casos em que a lei 
lhe atribua essa representação.

Ora, tal não sucede no caso do IVV, como demonstraremos de seguida.
Como já se disse no acórdão de 29/11/2010 deste Tribunal, proferido no recurso n.º 388/09, 

«O Instituto da Vinha e do Vinho tem a natureza de instituto público integrado na administração 
indirecta do Estado (cfr. o art. 1.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 46/2007, de 27 de Fevereiro), sendo a sua 
orgânica actual a constante do Decreto -Lei n.º 46/2007 e os actuais Estatutos os que constam da Portaria 
n.º 219 -H/2007, de 28 de Fevereiro.

Em nenhum dos dois diplomas específicos actualmente em vigor relativos ao Instituto da Vinha 
e do Vinho se encontra disposição que atribua ao representante da Fazenda Pública a representação do 
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instituto, sendo certo que neles não se encontra igualmente qualquer disposição relativa à representação 
em juízo desta entidade.

Mas desta omissão não decorre que tal representação caiba ao representante da Fazenda Pública.
Tendo o IVV a natureza de instituto público, é -lhe aplicável a Lei -Quadro dos Institutos Públicos 

– Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo ao  Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril 
 -, e integralmente, pois que a sua regulamentação específica foi já objecto de revisão posteriormente à 
data de entrada em vigor daquela lei (cfr. o art. 50.º, n.º 1 da citada Lei n.º 3/2004).

Ora, nos termos da citada Lei -Quadro, que determina que as disposições dela constantes são 
de aplicação imperativa e prevalecem sobre as normas especiais actualmente em vigor, salvo na 
medida em que o contrário resulte expressamente da presente lei (cfr. o n.º 2 do seu artigo 1.º) a 
competência para constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, incluindo com o poder 
de substabelecer é atribuída ao conselho directivo (cfr. a alínea n) do n.º 1 do artigo 21.º da citada 
Lei), estabelecendo ainda que os institutos públicos são representados, designadamente em juízo 
ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho directivo, por dois dos seus membros, 
ou por mandatários especialmente designados directivo [cfr. o n.º 3 do artigo 21.º da citada Lei, 
com origem no n.º 3 do art. 18.º do projecto de lei -quadro dos institutos públicos da autoria de Vital 
Moreira, onde se anotava destinar -se este preceito a regular a sensível matéria da representação 
legal do instituto  - cfr. VITAL MOREIRA, «Projecto de Lei -Quadro dos Institutos Públicos», in 
Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública/Grupo de Trabalho para os Institutos 
Públicos, Relatório e proposta de lei -quadro sobre os Institutos Públicos, Lisboa, Setembro 2001. 
p. 415), prevendo -se a final que sem prejuízo do disposto na alínea n) do n.º 1, o conselho direc-
tivo pode sempre optar por solicitar o apoio e a representação em juízo por parte do Ministério 
Público, ao qual compete, nesse caso, defender os interesses do instituto (cfr. o n.º 4 do artigo 21.º 
da referida Lei).

Esta disciplina legal constante da Lei quadro dos institutos públicos, e como se disse aplicável ao 
IVV, bem se justifica atendendo à natureza jurídica destas entidades, pois que, como ensina FREITAS 
DO AMARAL (Curso de Direito Administrativo, volume I, 3.ª ed., 2006, p. 380), os institutos públi-
cos (são) entidades juridicamente distintas do Estado e os seus órgãos dirigentes são, em princípio, 
órgãos do instituto público e não órgãos do Estado; o seu pessoal é privativo do instituto público, não 
é funcionalismo do Estado; as suas finanças são para -estaduais, não são finanças do Estado; o seu 
património é próprio, não é património do Estado.

Ora, sendo pessoas jurídicas distintas do Estado, com personalidade jurídica própria não obstante 
integrarem a administração estadual indirecta, o que é adequado à sua natureza é que sejam represen-
tadas em juízo pelos seus órgãos próprios ou por quem por eles for designado.

Deve, aliás, observar -se que esta foi, a orientação assumida por este Tribunal relativamente à 
representação em juízo em oposição à execução fiscal do “Instituto do Emprego e da Formação Pro-
fissional, I.P.” (Acórdão de 13 de Fevereiro de 2008, rec. n.º 968/07) e ao “Instituto de Financiamento 
e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas  - IFADAP” (Acórdão de 31 de Janeiro de 2008) 
e que aqui sufragamos igualmente, não obstante estar em causa uma reclamação judicial e não uma 
oposição e ser outro o Instituto Público em causa.

Pode, pois, concluir -se, conjugando a alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do CPPT com as disposições 
da Lei -Quadro dos institutos públicos supra reproduzidas e as constantes da actual orgânica e estatu-
tos do IVV, que a representação em juízo do IVV cabe a mandatário especialmente designado para o 
efeito pelo Presidente do Instituto, mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação de acto de 
órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal (ao qual, não obstante correr a generalidade 
dos seus termos nos serviços de finanças, a lei atribui carácter judicial – cfr. o n.º 1 do art. 103.º da Lei 
Geral Tributária), carecendo o representante da Fazenda Pública de legitimidade para assegurar essa 
representação».

Tem, pois, razão a recorrente quanto à questão suscitada, pelo que, carecendo o Representante 
da fazenda Pública de legitimidade para assegurar a representação em juízo do Instituto da Vinha e do 
Vinho, deverá ser ordenada a notificação do IVV, na pessoa do seu representante legal, para, querendo, 
apresentar a resposta a que alude o n.º 2 do artigo 278.º do CPPT.

O recurso merece, pois, provimento.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do STA em conceder provimento ao recurso, revogando -se a decisão recorrida e, em consequência, 
anulando -se o despacho que ordenou a notificação da FP, devendo os autos baixar à instância para aí 
prosseguirem os trâmites da reclamação com notificação do IVV, na pessoa do seu representante legal, 
para, querendo, apresentar a resposta a que alude o n.º 2 do artigo 278.º do CPPT.

Custas pela reclamante, ora recorrida, que contra -alegou.

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão 
de Pinho. 
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 Acórdão de 9 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Nulidade de acórdão. Reforma de acórdão.

Sumário:

 I — A falta de fundamentação, que constitui nulidade do acórdão, nos termos previstos 
nos artigos 732.º, 716.º e 668.º, n.º 1, alínea b), do CPC, apenas se verifica quando 
haja falta absoluta de fundamentos, e não quando a justificação seja apenas 
deficiente, visto o tribunal não estar adstrito à obrigação de apreciar todos os 
argumentos das partes.

 II — É nulo o acórdão quando o juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse 
apreciar, sendo certo que o juiz deve resolver todas as questões que as partes 
tenham submetido à sua apreciação (artigos 732.º, 716.º, 668.º, n.º 1, alínea d) e 
660.º, n.º 2 do CPC).

 III — Porém, o juiz não está sujeito às alegações das partes quanto à indagação, inter-
pretação e aplicação das normas jurídicas nem a considerar todos os argumentos 
que, segundo as várias vias, à partida plausíveis, de solução do pleito, as partes 
tenham deduzido (artigos 664.º e 511.º do CPC).

 IV — Nos termos das disposições combinadas dos artigos 732.º, 716.º e 669.º, n.º 2, do 
CPC, é lícito às partes requerer a reforma do acórdão, quando tenha ocorrido 
manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação 
jurídica dos factos, ou quando constem do processo documentos ou outro meio 
de prova plena que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da 
proferida.

 V — Assim, só há lugar à reforma da decisão nas situações de manifesto erro de 
julgamento de questões de direito, erro esse que tem que ser evidente, patente e 
virtualmente incontroverso.

Processo n.º 510/10 -30.
Recorrente: Porturbe – Edifícios e Urbanizações, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – Porturbe – Edifícios e Urbanizações, SA, com os sinais dos autos, notificada do acórdão de 
6/10/2010, vem, ao abrigo dos artigos 668.º, n.º 1, alíneas b) e d), 669.º, n.º 2, alíneas a) e b) e 716.º, 
n.ºs 1 e 2 do CPC, arguir a nulidade daquele acórdão e, subsidiariamente, solicitar a sua reforma, 
alegando, em síntese, que, por um lado, o acórdão não apreciou todos os vícios imputados aos actos 
tributários, tão pouco ordenou a remessa dos autos à 1.ª instância a fim de ser conhecido o mérito dos 
demais vícios imputados aos actos tributários, e não apreciou todas as questões suscitadas nas contra-
-alegações de recurso, e, por outro, padece de lapso manifesto.

Notificada do requerimento apresentado pela recorrida, a recorrente nada disse.
O Ex.mo Magistrado do MP junto deste Tribunal não emitiu qualquer parecer.
Colhidos os vistos legais, vêm os autos à conferência.
II – Da nulidade do acórdão
Vem a recorrida arguir a nulidade do acórdão com fundamento em falta de fundamentação e 

omissão de pronúncia.
Nos termos das disposições legais citadas, é, de facto, nulo o acórdão quando não especifique 

os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão ou quando o juiz deixe de pronunciar -se 
sobre questões que devesse apreciar.

Quanto à nulidade resultante da falta de fundamentação, têm a doutrina e a jurisprudência en-
tendido que a mesma apenas se verifica quando haja falta absoluta de fundamentos, e não quando a 
justificação seja apenas deficiente, visto o tribunal não estar adstrito à obrigação de apreciar todos os 
argumentos das partes.

No acórdão de que a recorrida ora reclama os fundamentos, quer de facto quer de direito, existem 
e estão expressos na decisão, só que a requerente não os aceita como bons; só que isso, a ser verda-
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deiro, poderia integrar eventual erro de julgamento, mas nunca nulidade por falta de especificação dos 
fundamentos da mesma.

Não ocorre, pois, a nulidade prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 668.º do CPC. Por outro lado, 
também não ocorre a alegada falta de pronúncia.

O acórdão só seria nulo, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, se não se tivesse 
pronunciado sobre questões que devesse apreciar, uma vez que o juiz deve resolver todas as questões 
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada 
pela solução dada a outras (n.º 2 do artigo 660.º do CPC).

Todavia, resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação não significa 
considerar todos os argumentos que segundo as várias vias, à partida plausíveis, de solução do pleito 
(artigo 511.º, n.º 1 CPC), as partes tenham deduzido, nem, por outro lado, o juiz está sujeito às alegações 
das partes quanto à indagação, interpretação e aplicação das normas jurídicas (artigo 664.º CPC) – v. 
Alberto dos Reis, CPC Anotado, vol. V, pág. 143.

No acórdão agora posto em crise, vinha interposto recurso de sentença proferida em 1.ª instância 
que julgara procedente impugnação judicial deduzida pela recorrida contra as segundas avaliações 
efectuadas em prédios urbanos (terrenos para construção), identificados e inscritos na matriz predial 
da freguesia de Portimão, por falta de fundamentação.

Nas suas contra -alegações oportunamente apresentadas, veio, então, a recorrida continuar a defen-
der a falta de fundamentação dos actos de avaliação impugnados e a inconstitucionalidade das normas 
em que a referida avaliação se sustentava.

Tendo -se, no acórdão em apreço, concluído, porém, que, contrariamente ao entendido na sentença 
sob recurso, os actos de avaliação impugnados se apresentavam devidamente justificados e, por outro 
lado, que a regulamentação em que os mesmos assentavam não contrariava o disposto no artigo 119.º da 
CRP nem qualquer um dos princípios constitucionais citados pela recorrida nas suas contra -alegações, 
razão por que, não enfermando os procedimentos da ilegalidade que se lhe apontava, a impugnação 
teria de improceder e, consequentemente, manter -se os valores patrimoniais fixados.

Assim, a questão que o acórdão tinha de resolver era precisamente a questão que lhe era colocada 
– a legalidade, ou não, dos actos de avaliação impugnados – e, não há dúvida, que a essa questão o 
acórdão respondeu ainda que em termos não favoráveis à recorrida e, obviamente, não aceitando os 
argumentos por ela aduzidos.

Razão por que não ocorre, pois, a arguida nulidade.
 - Da reforma do acórdão
Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, 716.º e 732.º do Código de Processo 

Civil, é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha ocorrido manifesto 
lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, constem do 
processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa 
da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

“A inovação é justificada no relatório do Decreto -Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, nos 
termos seguintes:

Sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material, e no entendimento 
de que será mais útil à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da justiça coenvolve, 
corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite -se, embora em termos necessaria-
mente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de julgamento, mediante a 
reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso acontecerá nos casos em que, por 
lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica, a sentença tenha sido 
proferida com violação de lei expressa ou naqueles em que dos autos constem elementos, designada-
mente de índole documental que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão em sentido diverso 
e não tenham sido considerados igualmente por lapso manifesto.

E, como tem entendido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitu-
cional, prevê -se assim a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões 
de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso.

Cfr. respectivamente, os acórdãos de 16 de Novembro de 2000 – recurso n.º 46.455, de 17 de 
Março de 1999 – recurso n.º 44.495, e de 11 de Julho de 2001 – recurso n.º 46.909.

E Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444” (acórdão desta Secção 
do STA de 26/9/07, proferido no recurso n.º 828/06).

Ora, da leitura do acórdão reformando não se extrai que tenham sido cometidos erros desse tipo.
E o pedido de reforma do acórdão apenas logra aplicação, como vimos, quando, por lapso manifesto 

do juiz, tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou qualificação jurídica dos factos, ou 
quando dos documentos e outros elementos do processo se imponha decisão diversa da proferida por 
não terem sido tomados em consideração, em resultado, também, de lapso manifesto do juiz.

Razão por que a pretensão da recorrente não pode proceder.
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III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
STA em indeferir quer a arguição da nulidade quer o pedido de reforma do acórdão.

Custas pela recorrida, fixando -se a taxa de justiça devida em 4 UCs.

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 9 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Insolvência. Extinção da obrigação de pagamento das coimas e da execução fiscal.

Sumário:

A declaração de insolvência constitui um dos fundamentos da dissolução das sociedades 
e essa dissolução equivale à morte do infractor, de harmonia com o disposto nos 
artigos 61.º e 62.º do RGIT e artigo 176.º, n.º 2, alínea a) do CPPT, daí decorrendo 
a extinção da obrigação do pagamento de coimas e da execução fiscal instaurada 
tendente à sua cobrança coerciva.

Processo n.º 617/10 -30.
Recorrente: Massa Insolvente João Ruano, L.da

Recorrida Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. MASSA INSOLVENTE JOÃO RUANO, LDª, com os demais sinais dos autos, recorre para este 
Supremo Tribunal da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de improcedên-
cia da oposição que deduziu à execução fiscal instaurada contra a sociedade JOÃO RUANO, LDª para 
cobrança de dívidas provenientes de coimas fiscais que lhe foram aplicadas por decisão administrativa 
proferida em 2008.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1. Os valores constantes do processo executivo instaurado pelo 1.º Serviço de Finanças de Leiria 

dizem respeito a coimas e acrescido aplicados à João Ruano, Ldª (em liquidação) declarada insolvente 
em Outubro de 2007, mas cuja sentença só transitou em julgado em Dezembro desse mesmo ano.

2. Esses mesmos valores não foram reclamados dentro do prazo de um ano após a declaração da 
insolvência nem no prazo de 3 meses após a sua constituição.

3. Pelo que já não poderiam sê -lo, violando -se assim o art. 146º do CIRE.
4. Mesmo que tal não se entendesse, qualquer reclamação a ter lugar, após a declaração de insol-

vência, só pode sê -lo através de acção declarativa a propor contra a massa insolvente, os credores e o 
devedor, o que também não aconteceu no caso dos autos.

5. É também isto que diz o CIRE e as normas deste, porque normas especiais que são, devem ser 
aplicadas preferencialmente conforme jurisprudência assente (vd. Ac. Rel. Porto de 31.08.2008 e de 
06.11.2008).

6. Acresce que os valores peticionados não são verdadeiros créditos, mas sim coimas e estas em 
caso algum se podem confundir com créditos.

7. Pelo que e também por este motivo o art. 180º n.º 6 do CPPT não pode ter aplicação no caso 
dos autos.

8. Por outro lado, tratando -se de coimas, as mesmas porque aplicadas depois da declaração da 
insolvência devem ser declaradas extintas já que a insolvência é equiparada à morte do infractor.

Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas. deve a douta sentença recorrida ser revo-
gada substituindo -a por outras que declare a oposição procedente e provada com todas as demais 
consequências legais como é de inteira JUSTIÇA.

1.2. A Fazenda Pública (Recorrida) não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
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2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A - A sociedade “João Ruano, Lda” foi declarada insolvente por sentença transitada em julgado 

em 26/12/2007, proferida no processo n.º 5968/07.3TBLRA, do 3º Juízo Cível do Tribunal Judicial de 
Leiria (fls. 11 a 19);

B - Em 10/06/2008 foi instaurado contra João Ruano, Ldª, em liquidação, o processo de 
execução fiscal n.º 1384200901045130, a correr termos no Serviço de Finanças de Leiria -1, para 
cobrança de coimas de 2008 e encargos no montante total de € 35.130,35 (processo administrativo 
apenso);

C - A João Ruano, Lda., em liquidação, foi citada na pessoa do seu liquidatário judicial, Américo 
Vieira Fernandes Grego, para execução fiscal, identificada na alínea anterior, por carta registada com 
aviso de recepção em 06/01/2009 (fls. 21, 22 e 23 do processo administrativo);

D - A presente oposição foi deduzida em 05/02/2006 (cfr. fls.3 do articulado inicial).
3. Tal como emerge da síntese conclusiva formulada pelo Recorrente, são duas as questões que 

importa dirimir no presente recurso:
− saber se a presente execução fiscal podia ter sido instaurada e prosseguido em face do disposto 

no artigo 146.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE);
− saber se a dívida exequenda, constituída por coimas fiscais aplicadas depois da declaração 

de insolvência da sociedade, deve ser extinta por virtude de a insolvência ser equiparável à morte do 
infractor.

Conforme resulta dos autos, a dívida exequenda resulta de coimas fiscais aplicadas à sociedade 
João Ruano, Ldª, por decisão administrativa proferida em 2008. Tal sociedade fora, porém, declarada 
insolvente por sentença transitada em julgado em 26 de Dezembro de 2007. O que significa que quando 
lhe foram aplicadas essas coimas ela já havia sido judicialmente declarada insolvente, encontrando -se 
em fase de liquidação.

Ora, a insolvência constitui um dos fundamentos da dissolução das sociedades, conforme decorre 
do disposto no artigo 141.º, n.º1, alínea e), do Código das Sociedades Comerciais. E a dissolução 
equivale à morte do infractor, em harmonia com o disposto nos artigos 61.º e 62.º do Regime Geral 
das Infracções Tributárias (RGIT) e no artigo 176.º, n.º 2, alínea a) do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, daí decorrendo a extinção do procedimento contra -ordenacional, da obrigação do 
pagamento de coimas e da execução fiscal instaurada tendente à sua cobrança coerciva.

Nesse sentido se tem vindo a pronunciar de forma pacífica e reiterada este Supremo Tribunal, 
conforme se pode ver pela leitura dos acórdãos proferidos em 3/11/1999, 15/06/2000, 21/01/2003, 
26/02/2003, 12/01/2005, 6/10/2005, 16/11/2005, 27/02/2008 e 12/03/2008, nos recursos nºs 24.046, 
25.000, 01895/02, 01891/02, 1569/03, 715/05 e 524/05, 1057/07 e 1053/07, respectivamente.

Como se deixou frisado no acórdão proferido no recurso 1569/03, «essa parece ser a única 
solução harmónica com os fins específicos que justificam a sanção: repressão e prevenção, que não 
de obtenção de receitas para a Administração Tributária. Cfr. Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT 
Anotado, 3 edição, pág. 410 e Jorge de Sousa, CPPT Anotado, 4ª edição, pág. 807 e RGIT Anotado, 
págs. 395/96.

E, mantendo embora a sociedade dissolvida, em liquidação, a sua personalidade jurídica  - 
art. 146º, n.º 2 do CSC  - são, com a declaração de falência, apreendidos todos os seus bens, passando 
a constituir um novo património, a chamada “massa falida”: um acervo de bens e direitos retirados da 
disponibilidade da sociedade e que serve exclusivamente, depois de liquidado, para pagar, em primeiro 
lugar, as custas processuais e as despesas de administração e, depois, os créditos reconhecidos  - cfr. 
o Ac’d do STA de 29/10/2003 rec. 1079/03.

Pelo que, então, já não encontrará razão de ser a aplicação de qualquer coima.».
Por outro lado, e como se deixou salientado no acórdão proferido no recurso n.º 1057/07, «no 

tocante à persistência da responsabilidade judiciária uma vez declarada falida a sociedade, sendo 
embora certo que uma vez dissolvida mantém, na fase de liquidação, a sua personalidade jurídica 
 - artigo 146.º, n.º 2 do CSC  - a verdade é que não tal em nada interfere com o facto da consequência 
objectiva da respectiva dissolução decorrente da declaração de falência, enquanto realidade jurídica 
societária, dever ser equiparada à morte do infractor, como acima se viu.».

Pelo exposto, e sem necessidade de outras considerações, procede a segunda questão colocada, 
não podendo manter -se a decisão recorrida. O que prejudica a apreciação do outro erro de julgamento 
à mesma imputado.

4. Face ao exposto, acordam os juízes deste Supremo Tribunal em conceder provimento ao recurso 
jurisdicional, revogar a sentença recorrida e julgar procedente a oposição, com a consequente extinção 
da respectiva execução fiscal.

Custas pela recorrida, apenas na 1ª instância.

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2011 — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — António Calhau. 
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 Acórdão de 9 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Oposição à execução. Erro na forma de processo. Convolação.

Sumário:

Ocorrendo erro na forma de processo, se a petição puder ser utilizada para outro meio 
processual (por ter sido invocado fundamento legal para cuja apreciação corres-
ponda essa outra forma de processo), deverá ordenar -se, se outros obstáculos legais 
a tanto não obstarem, que o processo siga na forma processual adequada (nº 3 do 
artigo 97.º da LGT e n.º 4 do artigo 98.º do CPPT).

Processo n.º 794/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Camornox Cutelarias Unipessoal, L.da

Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Braga, na oposição deduzida por Camornox – Cutelarias Unipessoal, Lda. contra e execução para 
cobrança de dívida de IRC relativa a 2006, decidiu pela «convolação» dos autos de oposição em im-
pugnação, com anulação dos actos posteriores ao despacho de citação.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I. O erro na forma de processo consiste em ter a AA usado de uma forma processual inadequada 

para fazer valer a sua pretensão, pelo que o acerto ou o erro na forma de processo se tem de aferir pelo 
pedido formulado na acção.

II. Tendo na petição inicial dos presentes autos de oposição a AA concluindo pedindo que fosse 
“declarada a extinção [d]a execução”, ter -se -á que concluir pela inexistência de qualquer erro na 
forma de processo utilizada, pois aquele processo é o meio processual adequado a obter a extinção da 
execução,

III. Sendo, igualmente, certo que a impugnação judicial não se demonstra à luz do ordenamento 
jurídico -tributário como o meio processual adequado àquela pretensão da AA.

IV. Tendo na douta decisão ora recorrida se decidido de forma diversa é inevitável que se conclua 
que foi violado o disposto nos arts. 97º da LGT, 98º do CPPT e 199º do CPC.

Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da decisão, a substituir por outra que 
julgue totalmente improcedente a Oposição.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP não emitiu parecer (fls. 92 verso).
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A sentença recorrida é do teor seguinte:
«Camornox — Cutelarias Unipessoal, Lda, idf. nos autos, deduziu oposição à execução contra 

si deduzida para cobrança de dívida de IRC relativa a 2006. Refere errado enquadramento no regime 
simplificado e ilegalidade da liquidação.

A FP contestou dizendo não existir fundamento válido de oposição. O oponente contesta a ilega-
lidade concreta da dívida.

O Magistrado do Ministério Público deu o seu parecer no sentido da convolação.
A oponente levanta a questão da legalidade da “liquidação” da quantia dada à execução.
Os fundamentos invocados não se enquadram no artigo 204º do CPPT.
No nosso sistema jurídico fiscal existe uma separação entre os fundamentos da impugnação judi-

cial e os da oposição à execução, visando a primeira a apreciação da correspondência do tributo com 
a lei, relativamente ao momento em que foi praticado o acto tributário, visando a outra fundamentos 
supervenientes que possam tornar ilegítima ou injusta a execução.

Tratando -se que questão relativa à ilegalidade em concreto da liquidação, é atacável mediante 
impugnação judicial, não podendo constituir fundamento de aposição, a não ser nos termos do arti-
go 204º, 1, h) do CPPT, anteriormente o art. 286º n.º 1 alínea g) do CPT – Ns. Ac STA de 23/10/02, 
www.dgsi.pt/jsta.nsf processo n.º 0937/02.

A possibilidade consagrada na alínea h) do artigo 204º do CPPT abrange apenas as situações em 
que a própria lei não assegura os meios de impugnação dos actos de liquidação – ex: casos em que 
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se permite a extracção de certidão para fins executivos sem acto prévio de liquidação.  - NS. Jorge de 
Sousa, CPPT anotado, Vislis, 3ª ed. 2002, em nota ao artigo 204º, a pag. 1011 e Ac. TCAS, de 26/10/04, 
www.dgsi.pt/jtcas.nsf, processo nº00227/04.

Não é o caso dos autos, – aqui discute -se a legalidade em concreto da dívida, designadamente o 
facto de a liquidação ter sido efectuada alegadamente em desconformidade com a lei.

O meio próprio de atacar a liquidação é a impugnação.
Ora a oponente foi notificada da liquidação, conforme flui de fls. 59, indicando -se como data 

limite de pagamento o dia 4/2/2009. Foi notificada a 2/1/2009 – fls. 66.
Nos termos do art. 97º n.º 3 da LGT e art. 98º n.º 4 do CPPT impõe -se ao tribunal a convolação 

do processo para a forma prescrita na lei, sempre que ela se mostre viável.
Nos termos do art. 199º do CPC, o erro na forma de processo importa unicamente a anulação dos 

actos que não possam ser aproveitados, devendo praticar -se os necessários para que a forma proces-
sual se aproxime da forma estabelecida na lei. Relativamente ao aproveitamento dos actos esclarece 
o n.º 2 que não devem ser aproveitados aqueles se desse aproveitamento resultar uma diminuição de 
garantias do réu.

 - Face ao que vem de se expender, impõe -se a prossecução dos autos como impugnação.
Consequentemente, tendo em conta que o que está em causa é um acto de liquidação, corrigem -se 

os presentes autos de oposição, e porque o processado assim o permite, nos termos do n.º 3 do art. 97º 
da LGT e do n.º 4 do art. 98º do CPPT, convolam -se os mesmos em impugnação, anulando -se os actos 
posteriores ao despacho de citação, corrigindo -se este e ordenando a notificação para contestar da FN.»

3. Como resulta das Conclusões do recurso, a Fazenda Pública discorda do assim decidido, sus-
tentando que, uma vez que na petição inicial a oponente pede que seja “declarada extinta a execução”, 
terá de concluir -se pela inexistência de qualquer erro na forma de processo utilizada, pois a oposição 
é o meio processual adequado a obter tal extinção, além de que a impugnação judicial não é o meio 
processual adequado àquela pretensão.

A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se, no caso, deve ordenar -se que o 
processo siga a forma de impugnação judicial.

Vejamos.
4. 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 deduzida oposição à execução fiscal e não for indi-
cado um fundamento enquadrável no n.º 1 do art. 204.º, a oposição deve ser rejeitada liminarmente, 
nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 209.º do mesmo Código.

No entanto, se a petição puder ser utilizada para outro meio processual (por ter sido invocado 
fundamento legal para cuja apreciação corresponda outra forma de processo), deverá ordenar -se, se 
outros obstáculos legais a tanto não obstarem, que o processo siga na forma processual adequada (n.º 3 
do art. 97º da LGT e n.º 4 do art. 98º do CPPT).

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. E é certo que, como é entendimento doutrinal e jurispru-
dencial pacífico, a ocorrência do erro na forma de processo deve 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, é apenas por referência ao pedido formulado no final da petição inicial que a recorrente 
Fazenda Pública entende não ser legalmente admissível a correcção para a forma processual de impug-
nação. Pedido que tem a formulação seguinte: «… a oposição deve ser julgada provada e procedente 
e, em consequência, declarada extinta a execução».

Mas se, por um lado, aquele pedido de extinção da execução é apresentado como mera consequência 
da procedência da oposição também, por outro lado, se constata que a pretensão real da oponente é a de 
sindicar a liquidação, com os fundamentos que substancia na mencionada causa de pedir, sendo o pedido 
de extinção da execução o mero desenvolvimento lógico da também pedida procedência da oposição.

Com efeito, apesar daquele pedido, a oponente articula, como respectiva causa de pedir, factua-
lidade que se reporta claramente à legalidade da liquidação: que não são devidas quaisquer correcções 
ao imposto em causa, pois que optou, na declaração de início de actividade (entregue em 10/1/2002), 
pelo regime geral de determinação do lucro tributável, tendo renovado tal opção e disso informado o 
Serviço de Finanças de Guimarães – 2, por carta registada enviada em 31/3/2005, não lhe podendo ser 
imputada a alegada não recepção, pelos Serviços, das comunicações enviadas para esse efeito, sendo 
que tem contabilidade organizada desde o início da actividade, ocorrendo ilegalidade por ser tributada 
com base em presunções.

Atentando, pois, na petição inicial, o que se constata é que a oponente pretende efectivamente 
sindicar a liquidação com fundamento na respectiva ilegalidade, por errado enquadramento no regime 
simplificado de tributação (como, aliás, a recorrente Fazenda Pública entendeu – cfr. o art. 12º da 
Contestação, a fls. 45) sendo que não vem questionada a sentença quando afirma que na PI da presente 
oposição à execução fiscal se invocam fundamentos de impugnação judicial.
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Ora, como salienta o Cons. Lopes de Sousa (CPPT anotado e comentado, 5ª ed., volume II, anotação 
46 ao artigo 204º, pag. 372 e anotações 7 e 8 ao artigo 209º, pag. 416), «como obstáculo à correcção 
não se deverá considerar a circunstância de não ser pedida explicitamente a anulação do acto tributário, 
desde que seja perceptível a intenção do oponente de o atacar», devendo, por isso, nestes casos, em 
consonância com a garantia constitucional do acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva (art. 20º 
da CRP) e, face, até, ao próprio princípio «pro actione», o tribunal «procurar detectar, na medida do que 
for possível, qual a pretensão real dos oponentes e seus fundamentos, independentemente de aquela e 
estes se apresentarem com formulação jurídica correcta e com rigor formal adequado», não devendo 
«utilizar -se excessivo rigor jurídico, mas procurar detectar a intenção real do oponente, pois não se exige 
a adopção de fórmulas sacramentais. Designadamente, há que ter em conta que um pedido de extinção 
da execução, típico do processo de oposição à execução fiscal, não pode ser, só por si, considerado um 
obstáculo à convolação da petição de oposição em petição de impugnação judicial.»

No caso presente, tendo a decisão recorrida determinado a anulação dos actos posteriores ao 
despacho de citação e ordenado que o processo seguisse na forma de impugnação judicial, não ocorreu 
a alegada violação do disposto no n.º 3 do art. 97º da LGT e no n.º 4 do art. 98º do CPPT, pois que, 
como se disse, atentando na causa de pedir e interpretando correctamente o pedido formulado, é de 
entender que a oponente pretende efectivamente sindicar a liquidação com fundamento na respectiva 
ilegalidade, por errado enquadramento no regime simplificado de tributação.

É certo que na Contestação, a Fazenda Pública alegou (cfr. nºs. 12 a 20) que uma vez que a opo-
nente somente sindica o enquadramento no regime simplificado de tributação, invocando o seu errado 
enquadramento, estamos perante um acto tributário em sentido amplo, na medida em que o acto atacável 
é um acto administrativo relativo a questão tributária, designadamente acto administrativo que encerra 
um procedimento autónomo em relação ao procedimento de liquidação, que seria impugnável através 
de acção administrativa especial.

Todavia, como se disse, em sede do presente recurso, a Fazenda não questiona a decisão na medida 
em que, por considerar que são invocados fundamentos de impugnação judicial, ordena a convolação 
para a forma de processo de impugnação judicial e não para a forma de acção administrativa especial, 
acrescendo, por outro lado, que, sendo o erro na forma de processo uma nulidade de conhecimento 
oficioso (art. 202º do CPC), também se constata da petição inicial que a oponente pretende efectiva-
mente sindicar a liquidação com fundamento na respectiva ilegalidade, por errado enquadramento no 
regime simplificado de tributação, e não sindicar o próprio acto que lhe negou a alteração do regime 
de tributação em IRC (cfr. ofício de notificação de fls. 13).

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

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — António Calhau. 

 Acórdão de 9 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Legitimidade. Admissibilidade.

Sumário:

Só à parte vencida nas decisões dos tribunais tributários assiste legitimidade para a 
interposição de recurso jurisdicional  - artigo 280.º n.º 1 do CPPT.

Processo n.º 831/10 -30.
Recorrente: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP.
Recorrido: Sodexo – Portugal – Restauração e Serviços, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, vem recorrer da sentença do Tribunal 
Tributário de Lisboa que, julgando extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, na intima-



221

ção para a passagem de certidão e prestação de informações contra si requerida, mais a condenou nas 
custas do processo, tendo formulado as seguintes conclusões:

11. O pedido foi formulado, pela ora recorrida, ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social, lP, para prestar informações sobre o certidão da dívida.

12. A ora recorrida referiu que com a não emissão da certidão requerida ficou impossibilitada de 
obter todas as informações de que necessitava para preparação da defesa.

13. Nos termos do art.º 7º do DL 42/2001 de 09/02, são títulos executivos as certidões de dívida 
emitidas pelo Centro Distrital da Segurança Social (ISS, IP), as quais devem indicar a instituição que 
as extraiu, assinatura autenticada, data em que foi passada, nome e domicílio do devedor, proveniência 
da dívida e indicação por extenso do montante.

14. A ora recorrida recebeu a citação acompanhada das certidões de dívida nos termos do ponto 
anterior, conforme se pode aferir das cópias juntas pela então intimante, ora recorrida, no requerimento 
inicial de Intimação para a passagem de certidão e prestação de informações (Entrada n.º 136608 de 
28 de Junho de 2010).

15. O Instituto de Gestão Financeira não é legalmente competente para emitir qualquer certidão 
sobre as fundamentações de facto e de direito que conduziram ao apuramento dos montantes das certidões 
de dívida que constam dos processos de execução que foram apenas instaurados e instruídos pelo órgão 
de execução fiscal, com base no título executivo emitido pela entidade credora, Instituto de Segurança 
Social, I.P. (Veja -se o Decreto -Lei 42/2001 de 9 de Fevereiro que cria as secções de processo do IGFSS, 
I.P. e lhes atribui competência, na qualidade de órgão de execução fiscal, para instauração e instrução do 
processo de execução de dívidas à Segurança Social, bem como, para a promoção de tais competências, 
sendo as instituições de solidariedade social e segurança social (entenda -se, ISS, I.P.) a entidade credora, 
e por isso, competentes para emitir/remeter certidões de dívida à secção do IGFSS, I.P. competente ter-
ritorialmente).

16. O Instituto de Segurança Social, IP, na qualidade de entidade credora, é a parte legítima em 
sede de intimação, por ser a entidade competente para prestar informações sobre a certidão da dívida, 
bem como sobre todos os elementos inerentes ao acto de liquidação, porquanto a ora Recorrente é, e 
sempre foi, parte ilegítima naqueles autos.

17. Atentos os Estatutos do Instituto de Segurança Social, I.P. e do Instituto de Gestão Financeira 
da Segurança Social, I.P. (Decreto -Lei 260/99 de 7 de Julho, alterado pelo Decreto -Lei 112/2004 de 
13 de Maio e revogado pelo Decreto -Lei 215/2007 de 29 de Maio), cabe ao primeiro gerir as contri-
buições e cotizações devidas no âmbito da legislação geral da Segurança Social, cabendo ao IGFSS, 
I.P. a cobrança coerciva das dívidas à Segurança Social.

18. Após análise da conta corrente, o Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa, do Instituto 
de Segurança Social, I.P., informou o órgão de execução fiscal — Secção de Processo de Lisboa 1 
do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 1 — que o contribuinte apresenta a situação 
regularizada, não apresentando dívida nos processos de execução fiscal que deram origem a estes ac-
tos, pelo que, com base nessa informação, foi revogado o acto de citação e comunicado de imediato.

19. Ora, o recorrente fê -lo com base numa informação dada oportunamente pela entidade credora 
sem a qual não o poderia ter feito.

20. O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social não devia ter sido condenado em custas 
e a fundamentação da extinção da instância por inutilidade superveniente da lide não pode acolher o 
nosso entendimento.

21. Atenta a ilegitimidade do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. na emis-
são da certidão nos termos e com os fundamentos requeridos por incompetência legal deste Instituto,

Conclui -se que, salvo o devido respeito, que no caso é muito, é nosso entendimento, corroborado 
pela decisão proferida pelo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, 4º Unidade Orgânica, em 
16 de Julho de 2010 no âmbito da Intimação Proc. n.º 886/10.OBELSB, que deverá ser revogada a 
sentença que condenou o Instituto de Gestão Financeira em custas, bem como alterada a fundamentação 
que extinguiu a instância por inutilidade superveniente da lide por revogação do acto de citação por 
parte do órgão de execução fiscal.

2 - Não foram apresentadas contra -alegações.
3 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“São duas as questões em análise no presente recurso:
1 - Saber se o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social é parte legitima nos presentes 

autos de intimação para passagem de certidão e prestação de informações.
II - Tendo ocorrido a revogação do acto de citação por parte do órgão de execução fiscal, saber se 

se verificam os pressupostos da extinção da instância por inutilidade superveniente da lide e se aquela 
entidade é responsável pelas custas.

Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento em qualquer uma das suas vertentes.
Desde logo, e quanto questão da legitimidade, a argumentação da entidade recorrente não tem 

qualquer apoio legal.
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Com efeito, e como bem se sublinha na decisão recorrida, o Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social é a entidade que representa a Segurança Social e é também a entidade que a quem 
compete assegurar a instauração e instrução de processos de execução de dívidas à segurança social 
— artº n 3, alínea a) do Decreto -lei 215/2007.

O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, enquanto órgão de execução fiscal, é assim 
o responsável pelo procedimento no âmbito do qual foi solicitada informação sobre a dívida exequenda 
pela recorrida.

Sendo que a argumentação com base na qual a recorrente defende a sua ilegitimidade, assente em 
critérios formais, reverte em violação do direito à informação, legal e constitucionalmente consagrado 
pelos arts. 61 a 65 do CPA e 268, ns. 1 e 2 da Constituição da República.

Do mesmo modo não deverá proceder o recurso quanto à responsabilidade por custas.
Com efeito resulta provado nos autos que em momento posterior à interposição da intimação a 

entidade requerida veio revogar o acto de citação para a execução fiscal, por constatar que a dívida que 
se pretendia executar estava já regularizada pela requerente.

Assim, se o órgão de execução fiscal (Segurança Social) revogou a própria citação para os termos 
da execução por constatar que a dívida já estava regularizada, é de concluir que a própria instauração 
da execução não deveria ter tido lugar, pelo que a inutilidade superveniente da lide só àquela entidade 
deve ser imputada — cf. arte 45OQ, n 3 do Código de Processo Civil.

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

4 - Por despacho do Relator de fls. 342 e verso foi suscitada a questão de poder vir a ser entendido 
que à recorrente não assiste legitimidade para a interposição do recurso.

Notificadas as partes para se pronunciarem a respeito dessa questão prévia (cfr. artigo 704.º n.º 1 
do CPC), apenas a recorrente o veio a fazer e em que conclui no sentido de lhe assistir legitimidade 
para o recurso

Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
5 - Questão prévia - Da ilegitimidade da recorrente
É incontroverso que a recorrente IGFSS, IP, não ficou vencida na intimação requerida, posto que 

a sentença não a intimou a passar a certidão pretendida ou a prestar quaisquer informações, antes se 
limitou a julgar extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, decisão esta, aliás, que não 
foi posta em crise no recurso jurisdicional.

Como assim, à recorrente não assiste legitimidade para recorrer - artigos 280.º n.º 1 do CPPT e 
680.º n.º 1 do CPC.

Certo é ainda que no tocante às custas em que foi condenado, e dada a referida ilegitimidade, 
a recorrente teria, no ponto, de pedir a reforma da sentença no tribunal recorrido, nos termos do ar-
tigo 669.º, n.º 1, alínea b) do CPC.

Termos em que se acorda não tomar conhecimento do recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 9 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Impugnação. Erro na forma de processo.

Sumário:

 I — A ilegitimidade que constitui fundamento de oposição à execução fiscal [alínea b) 
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT], é uma ilegitimidade substantiva que se rela-
ciona com a dívida exequenda e com o respectivo título e não com a incidência 
do tributo.

 II — A alegação substanciada em erro sobre os pressupostos de facto e de direito (por 
errada interpretação e aplicação das normas de incidência subjectiva do imposto) 
é alegação determinante da anulabilidade do acto tributário e fundamento de 
impugnação judicial.
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Processo n.º 845/10 -30.
Recorrentes: José Eurico Ferraz Cerqueira e mulher.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. José Eurico Ferraz, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, no processo de impugnação judicial da liquidação de IVA 
relativa ao exercício de 2000 e respectivos juros compensatórios, anulou todo o processado, por erro 
na forma do processo e, em consequência, absolveu da instância a Fazenda Pública.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Discutindo -se na Impugnação Judicial o acto de liquidação propriamente dito, cuja importância é 

acrescida para o sujeito passivo, a lei prevê como fundamento de impugnação judicial “qualquer ilegali-
dade” (cfr. art. 99º do CPPT), não podendo deixar de se considerar que a liquidação que subjaz à cobrança 
coerciva de que o Recorrente é alvo está mortalmente ferida de uma ilegalidade que atinge todos os 
princípios a que está obrigada, sendo a impugnação judicial o meio próprio para aferir de tal ilegalidade.

2. Na verdade, a Fazenda Pública bem sabia, por tal ter sido devidamente alegado em sede de 
reclamação graciosa, que o Recorrente não era o real sujeito passivo da relação tributária, persistindo, 
ainda assim, em prosseguir a execução fiscal em curso contra o Recorrente ao invés de averiguar devi-
damente os factos trazidos ao seu conhecimento e, por via destes, dirigir o processo executivo contra 
o real sujeito da relação tributária.

3. Concretizando imperativos constitucionais estabelece logo o art. 4º da LGT que “os impostos 
assentam especialmente na capacidade contributiva” dos cidadãos, esclarecendo o n.º 2 do art. 5º do 
mesmo diploma que a tributação terá que respeitar os princípios da generalidade, da igualdade, da 
legalidade e da justiça material.

4. Sendo que a relação jurídica tributária se constitui com o facto tributário (art. 36º, n.º 1 da LGT), 
é sujeito passivo, por regra, aquele que pratica o facto, na esfera do qual se vão manifestar os efeitos de 
tal acto, sejam os positivos (com o incremento do rendimento e da riqueza) sejam os negativos (como 
a obrigação de cumprir a prestação tributária).

5. Não ter em consideração que o Recorrente, de facto, não tem a capacidade contributiva que os 
impostos em causa pressupõem, seria desvirtuar as finalidades do nosso sistema fiscal e deixar passar 
impunes aqueles que usam da boa fé de terceiro para não serem responsabilizados pelos seus actos.

6. Quem, na verdade, praticou o facto constitutivo da relação jurídica tributária não foi o Recor-
rente, foi, antes, seu irmão, Fernando Ferraz. Assim sendo, como é, foi com este que, efectivamente, 
se constituiu a relação jurídica tributária, devendo ser ele o responsável pelas dívidas daí emergentes.

7. Na verdade, se a administração tributária pode e deve atender à situação efectivamente veri-
ficada, fazendo, por exemplo, impender a prestação tributária sobre o negócio real em detrimento do 
meramente aparente ou declarado (v.g. casos dos arts. 38º e 39º da LGT ou certos casos de tributação 
indirecta), deve também pautar -se por essa preocupação no caso inverso.

8. Na verdade não pode deixar de se considerar que a liquidação que subjaz à cobrança coerciva 
de que o Recorrente é alvo está mortalmente ferida de uma ilegalidade (na medida em que abrange o 
sujeito passivo errado) que atinge todos os princípios a que está obrigada, sendo a impugnação judicial 
o meio próprio para aferir de tal ilegalidade.

9. A acrescer a esta identifica -se uma outra ilegalidade não especificamente consubstanciada num 
qualquer vício particular, mas sim no desrespeito pelo “bloco de juridicidade” que constitui o nosso 
sistema jurídico e que vincula a administração tributária e pelo qual, naturalmente, tudo há -de aferir -se.

10. Recusando -se a conhecer tal matéria que está suficientemente alegada e resulta, inclusivamente, 
da documentação junta aos autos e, consequentemente, decidindo de outro modo, violou a douta sentença 
recorrida o disposto no art. 99º do CPPT, pelo que deve, nessa medida, ser revogada.

11. Decidindo do modo exposto, a douta sentença recorrida, apelando a um critério meramente 
formalista, escusou -se a apreciar todas as questões submetidas a juízo, violando, desde logo, o direito 
à tutela judicial efectiva. Na verdade, estabelece o n.º 4 do art. 268º do nosso texto fundamental que 
é garantido aos administrados tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente 
protegidos, o que inclui, obviamente, o direito de impugnar quaisquer actos lesivos dos mesmos (cfr. 
LGT, 95º e CPPT, 96º).

12. Absteve -se, pois, a douta sentença recorrida de procurar a verdade material na relação tributária 
em análise, preferindo não conhecer de questões que afectam um devedor/Recorrente, cuja responsa-
bilidade existe apenas e tão só porque a Administração Fiscal, erradamente, o considera o verdadeiro 
sujeito da relação jurídico -tributária.

13. A fundamentação de qualquer acto tributário deve ser feita de forma expressa e contempo-
rânea do mesmo – esta é uma exigência constitucional que não deve ser tomada de ânimo leve (CRP, 
art. 268º). Tal não aconteceu nos presentes autos, mas o Recorrente viu coarctada a possibilidade de o 
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demonstrar tão só e apenas porque, pura e simplesmente, a impugnação deduzida não foi apreciada no 
seu todo, cerceando -se, desta forma direitos e garantias elementares.

14. Tão notória denegação do acesso aos direitos importa a violação do preceituado nos arts. 268º 
da CRP, 95º da LGT e 96º do CPPT, pelo que deverá ser revogada nos termos legais.

Termina pedindo o provimento do recurso.
1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, nos termos seguintes:
«1. A impugnação judicial é o meio processual adequado à apreciação das ilegalidades que afec-

tem a existência e validade do acto tributário, na medida em que visa a declaração da sua inexistência, 
nulidade ou anulação (arts. 99º e 124º n.º 1 CPPT).

Na petição de impugnação judicial o recorrente alegou factos fundando o entendimento de que o 
seu irmão Fernando Ferraz Cerqueira era o sujeito passivo real da relação jurídica tributária de onde 
emergiu a liquidação adicional de IVA.

Esta alegação configura erro sobre os pressupostos de direito (por errada interpretação e aplicação 
das normas de incidência subjectiva do imposto) determinante da anulabilidade do acto tributário e 
fundamento irrecusável de impugnação judicial (cf. desenvolvimento em Jorge Lopes de Sousa Có-
digo de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado Volume I, 2006 p. 706 e 714).

2. Apesar de o tribunal tributário ter deixado de conhecer do mérito da causa, por motivo impro-
cedente, a intervenção do STA na qualidade de tribunal de revista, com poderes de cognição restritos a 
matéria de direito, impede o conhecimento em substituição (arts. 12º n.º 5 e 26º alínea b) ETAF 2002; 
art. 762º n.º 2 CPC redacção DL n.º 329 -A/95, 12 Dezembro, considerando -se a referência ao Tribunal 
da Relação como correspondendo ao tribunal tributário; cf. ob. cit. Volume II p. 719 anotação 23. d) 
ao art. 279º CPPT).

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que ordene a devolução do 

processo ao tribunal tributário para conhecimento do objecto do recurso.»
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) O impugnante foi submetido a uma acção inspectiva parcial ao IRS e IVA do exercício de 

2000 (fls. 78 e seguintes).
B) Esta acção inspectiva conclui que o IVA deduzido no ano de 2000, no valor de 70.786,97 €, é 

considerado deduzido indevidamente por não terem sido exibidos os livros de escrituração e respectivas 
documentos e a existência de IVA deduzido que não corresponde a transacções reais (fls. 91).

C) Notificado deste relatório, das correcções aritméticas do IVA e das respectivas liquidações de 
IVA e juros compensatórios, o impugnante reclamou graciosamente em 15/12/2004 (fls. 160).

D) A reclamação graciosa foi indeferida por despacho de 10/5/2005, notificado ao impugnante 
em 19/5/2005 (fls. 185 a 187, com remissão para fls. 179 a 183).

E) A impugnação judicial da foi deduzida em 3/6/2005 (fls. 283 e 294 a 296).
F) Na petição inicial o impugnante invoca, em síntese, que não é o sujeito passivo real da relação 

jurídica tributária. Alega que apesar da empresa estar em seu nome, o dono da empresa de construção 
civil inspeccionada e responsável por toda a sua gestão e beneficiário dos respectivos lucros era o seu 
irmão Fernando Ferraz Cerqueira. A empresa estava em seu nome, apenas por causa do divórcio do seu 
irmão Fernando Ferraz Cerqueira, que lhe pediu para deixar por a empresa no seu nome, O impugnante 
confiando no irmão aceitou pôr a empresa de Fernando Ferraz Cerqueira no seu nome e assinar todos 
os documentos que ele lhe pedia, necessários para o exercício dessa actividade. Porém, o impugnante 
continuou a ser seu funcionário e era dono da empresa apenas formalmente. O dono e gerente efectivo 
da empresa continuava a ser Fernando Ferraz Cerqueira (fls. 3 a 16).

G) As liquidações de IVA e juros compensatórios tinham como data limite de pagamento volun-
tário 31/12/2004 (fls. 154 a 158).

H) As liquidações impugnadas não foram pagas, tendo sido instaurado o processo de execução 
fiscal n.º 1759 -2005/01001868, do Serviço de Finanças de Amarante (fls. 340 e 341).

I) O impugnante foi citado para o referido processo de execução fiscal em 10/2/2005 (fls. 188 a 
191 e 340 a 342).

J) A citação foi realizada por carta registada com aviso de recepção assinada pela esposa, Graça 
Maria Silva Teixeira, em 10/2/2005 (fls. 400 e 401).

K) O impugnante foi notificado pessoalmente em 1/3/2005, por carta registada com aviso de 
recepção assinada por si, da data designada para venda do imóvel penhorado (fls. 426 e 427).

L) Em 24/6/2005 apresentou um requerimento no processo informando que não tinha em seu 
poder os veículos penhorados nos autos (fls. 428 e seguintes).
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M) O impugnante não arguiu qualquer irregularidade da citação no processo de execução fiscal 
(fls. 394 a 443).

3.1. Enunciando como primeira questão a decidir a da «existência de fundamento para a impug-
nação das liquidações em causa», a sentença veio a concluir que os factos invocados pelo impugnante 
não integram fundamento de impugnação mas, antes, fundamento de oposição, não podendo, contudo, 
a petição inicial ser aproveitada para esta forma de processo, dado que se verifica a caducidade do res-
pectivo direito de acção, pois o impugnante foi citado para a execução em 10/2/2005 e a impugnação 
entrou em 3/6/2005.

E para assim decidir a sentença considera o seguinte:
a) sendo o objecto da impugnação judicial a apreciação da legalidade da liquidação, no caso, 

constata -se da petição inicial que o impugnante não invoca nenhum fundamento legal de anulação 
ou inexistência do acto impugnado (da liquidação do IVA), pois que invoca «a sua irresponsabilidade 
pelo facto tributário que esteve na origem da liquidação impugnada», mas «não alegou, nem invocou 
qualquer ilegalidade da liquidação impugnada, designadamente os fundamentos da liquidação impug-
nada: a inexistência de contabilidade e documentos de suporte da empresa e a existência de IVA que 
não corresponde a transacções reais;

«O impugnante alega que não é o sujeito passivo da relação jurídica tributária. O verdadeiro 
sujeito passivo é o seu irmão Fernando Ferraz Cerqueira. Porém, o sujeito passivo da relação jurídica 
tributária é a pessoa que nos termos da lei está vinculada ao cumprimento da prestação tributária 
(art. 18º, n.º 3, da LGT).

A relação jurídica tributária foi constituída pela declaração do impugnante em que se identifica 
como sujeito passivo daquela relação. Este facto tributário é essencial para a relação jurídica tributária 
e não pode ser alterado a posteriori pela vontade unilateral das partes, com efeitos ab initio para a 
relação jurídica.

O fundamento invocado pelo impugnante radica na sua ilegitimidade, por alegadamente não ser o 
sujeito passivo real da relação jurídica tributária e em consequência não ser responsável pela liquidação 
impugnada e pelo seu pagamento.

Estes factos não são fundamento de qualquer ilegalidade determinante da anulação ou inexistência 
da liquidação impugnada, motivo pelo qual a impugnação tem de improceder por falta de fundamento 
legal (art. 99º do CPPT).»

b) embora os factos alegados constituam fundamento de oposição, a petição inicial não pode 
ser aproveitada para esta forma de processo, dado que se verifica a caducidade do respectivo direito 
de acção, pelo que, perante a inadmissibilidade legal de convolação deste processo de impugnação 
em processo de oposição, há que anular todo o processado e absolver da instância a Fazenda Pública.

3.2. O recorrente discorda do assim decidido, alegando, em suma, que o que se discute na Impugnação 
Judicial é o acto de liquidação propriamente dito, não podendo deixar de se considerar que a liquidação que 
subjaz à cobrança coerciva de que ele (recorrente) é alvo está ferida de ilegalidade e que é a impugnação 
judicial o meio próprio para aferir dessa mesma ilegalidade, dado que, constituindo -se a relação jurídica 
tributária com o facto tributário (art. 36º, n.º 1 da LGT), é sujeito passivo, por regra, aquele que pratica 
o facto e em cuja esfera se vão manifestar os respectivos efeitos, sejam os positivos (com o incremento 
do rendimento e da riqueza) sejam os negativos (como a obrigação de cumprir a prestação tributária).

E, no caso, quem, na verdade, praticou o facto constitutivo da relação jurídica tributária não foi 
o recorrente, antes tendo sido o seu irmão Fernando Ferraz, pelo que foi com este que, efectivamente, 
se constituiu a relação jurídica tributária, devendo ser ele o responsável pelas dívidas daí emergentes, 
sendo que a Fazenda Pública bem sabia, por tal ter sido devidamente alegado em sede de reclamação 
graciosa, que não era o recorrente o real sujeito passivo da relação tributária, persistindo, ainda assim, 
em prosseguir contra ele a execução fiscal.

E se a AT pode e deve atender à situação efectivamente verificada, fazendo, por exemplo, impender 
a prestação tributária sobre o negócio real em detrimento do meramente aparente ou declarado (v.g. 
casos dos arts. 38º e 39º da LGT ou certos casos de tributação indirecta), deve também pautar -se por 
essa preocupação no caso inverso, não podendo deixar de se considerar que a liquidação que subjaz à 
cobrança coerciva aqui em causa enferma de ilegalidade, na medida em que abrange o sujeito passivo 
errado, sendo a impugnação judicial o meio próprio para aferir de tal ilegalidade, acrescendo, ainda 
uma outra ilegalidade não especificamente consubstanciada num qualquer vício particular, mas sim 
no desrespeito pelo “bloco de juridicidade” que constitui o nosso sistema jurídico e que vincula a AT 
e pelo qual tudo deve ser aferido.

3.3. A questão essencial a decidir é, portanto, a de saber se a sentença recorrida sofre de erro de 
julgamento ao considerar que os factos invocados pelo impugnante não integram fundamento de im-
pugnação mas, antes, fundamento de oposição.

Vejamos.
4.1. Refere a sentença que a impugnação judicial tem por a apreciação da legalidade da liquidação.
E na verdade assim é.
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A impugnação judicial é o meio processual de âmbito tributário adequado à apreciação das ilega-
lidades que afectem a existência e validade dos actos tributários, nomeadamente do acto de liquidação 
e dos actos que comportem a apreciação da legalidade dos actos de liquidação, visando a declaração da 
sua inexistência, nulidade ou anulação (sobre o âmbito da utilização deste meio processual, cfr. Casalta 
Nabais, Direito Fiscal, 2ª ed., Almedina, pags. 364 e sgts. e Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e 
comentado, 5ª ed., volume I, anotações ao artigo 97º, pags. 657 e sgts.),

No caso, a sentença conclui que os factos invocados pelo impugnante não integram fundamento 
de impugnação mas, antes, fundamento de oposição, mas a PI não pode ser aproveitada para esta forma 
de processo, dado que se verifica a caducidade do respectivo direito de acção.

E para assim concluir considera, em síntese, que da petição inicial resulta que o impugnante não 
invoca nenhum fundamento legal de anulação ou inexistência do acto impugnado (da liquidação do 
IVA), pois que invoca «a sua irresponsabilidade pelo facto tributário que esteve na origem da liquidação 
impugnada», mas «não alegou, nem invocou qualquer ilegalidade da liquidação impugnada, designa-
damente os fundamentos da liquidação impugnada: a inexistência de contabilidade e documentos de 
suporte da empresa e a existência de IVA que não corresponde a transacções reais.

Não acompanhamos, porém, esta fundamentação da sentença recorrida.
4.2. 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, sendo entendimento doutrinal e jurispruden-
cial pacífico, que a ocorrência de tal erro deve aferir -se pelo pedido formulado na acção, pois é pela 
pretensão que o requerente pretende fazer valer que se determina a propriedade ou impropriedade do 
meio processual empregue para o efeito.

Ora, atentando na Petição Inicial, constata -se que o impugnante alegou factos fundando o enten-
dimento de que o seu irmão Fernando Ferraz Cerqueira era o sujeito passivo real da relação jurídica 
tributária de onde emergiu a liquidação adicional de IVA (cfr. os respectivos nºs. 8 a 9, 46 a 49 e 53) e 
termina com a formulação do pedido de anulação dos actos tributários, por serem ilegais, uma vez que 
não é o real sujeito passivo da relação jurídica tributária em causa.

E, como bem refere o MP, esta alegação configura erro sobre os pressupostos de facto e de direito 
(por errada interpretação e aplicação das normas de incidência subjectiva do imposto) determinante 
da anulabilidade do acto tributário e fundamento irrecusável de impugnação judicial (para maiores 
desenvolvimentos, cfr. o Cons. Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado, Vol. I, 5ª ed., pags. 706 
e 714), independentemente de, em termos do respectivo mérito, a mesma vir a ser julgada procedente 
ou improcedente. Ou seja, a questão da eventual procedência ou improcedência da impugnação não 
releva para a apreciação da correcção da forma de processo utilizada.

Aliás, no caso, a sentença não deixa de referir que o impugnante alega que não é o sujeito passivo 
da relação jurídica tributária e que o verdadeiro sujeito passivo é o seu irmão Fernando Ferraz Cerqueira.

Mas, ainda assim, reconduz, desde logo aquela alegação à invocação do fundamento de ilegiti-
midade previsto na alínea b) do n.º 1 do art. 204º do CPPT (por o impugnante não ser, alegadamente, o 
sujeito passivo real da relação jurídica tributária e em consequência não ser responsável pela liquidação 
impugnada e pelo seu pagamento), concluindo que, por isso, não sendo estes factos fundamento de 
qualquer ilegalidade determinante da anulação ou inexistência da liquidação impugnada, a impugna-
ção tem de improceder por falta de fundamento legal, dado que «o sujeito passivo da relação jurídica 
tributária é a pessoa que nos termos da lei está vinculada ao cumprimento da prestação tributária (art. 
18º, n.º 3, da LGT)», que «A relação jurídica tributária foi constituída pela declaração do impugnante 
em que se identifica como sujeito passivo daquela relação» e que «Este facto tributário é essencial para 
a relação jurídica tributária e não pode ser alterado a posteriori pela vontade unilateral das partes, com 
efeitos ab initio para a relação jurídica».

4.3. Ora, a ilegitimidade que constitui fundamento de oposição à execução fiscal (al. b) do n.º 1 
do art. 204º do CPPT), é uma ilegitimidade substantiva que se relaciona com a dívida exequenda e com 
o respectivo título e não com a incidência do tributo.

Aliás, entende -se que o conceito de sujeito passivo (lato sensu) da relação jurídica fiscal (cfr. os 
nºs. 3 e 4 do art. 18º da LGT) abrange os sujeitos passivos stricto sensu ou devedores do imposto lato 
sensu e abrange, igualmente, os demais obrigados tributários, sendo que nos devedores de imposto em 
sentido amplo, estão abrangidos, ainda, quer os devedores do imposto em sentido estrito ou contribuin-
tes, quer os demais devedores de imposto (substitutos, responsáveis, e outros) – cfr. Casalta Nabais, 
Direito Fiscal, 2ª Edição, pags, 251 e sgts. e Saldanha Sanches, Manual de direito Fiscal, 3ª ed., 2007, 
pags. 245 e sgts.).

Assim, a alegação feita pelo recorrente configura, como se disse, erro sobre os pressupostos de 
facto e de direito (por errada interpretação e aplicação das normas de incidência subjectiva do imposto) 
determinante da anulabilidade do acto tributário e fundamento de impugnação judicial, não relevando 
para a apreciação da correcção da forma de processo utilizada a questão da eventual procedência ou 
improcedência da impugnação.



227

Há, portanto, que concluir que a sentença enferma do erro de julgamento que lhe vem imputado 
e carece de ser revogada.

5. Caberia, então, apreciar o mérito da impugnação, já que o Tribunal recorrido deixou de conhecer 
do mérito da causa, por motivo improcedente.

Porém, dado que a questão a decidir envolve apreciação de matéria de facto que não se encontra 
apurada nem fixada nos autos (como desde logo resulta do Probatório fixado na sentença), não pode 
este STA dela conhecer em substituição [cfr. o n.º 5 do art. 12º e a alínea b) do art. 26º, ambos do ETAF 
(2002); e o n.º 2 do art. 762º do CPC, na redacção do DL n.º 329 -A/95, 12/12].

Importa, assim, ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para que, produzida a prova pertinente, 
se conheça da impugnação.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em dar provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, ordenando-

-se a baixa do processo à 1ª instância, para conhecimento do objecto do recurso.
Sem custas.

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — António Calhau. 

 Acórdão de 9 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Prescrição. Inutilidade superveniente da lide.

Sumário:

 I — A questão da prescrição é de conhecimento oficioso mesmo em sede de impugnação 
judicial tendo em vista a eventual inutilidade superveniente da lide.

 II — Para determinar se o prazo de prescrição aplicável é o do CPT ou o da LGT ape-
nas há que atentar no que estabelece o artigo 297.º, n.º 1 do CC, de acordo com o 
qual a regra é a aplicação do novo prazo, a não ser que da aplicação do mesmo, 
ainda que mais curto, resulte um termo mais tardio do que o que resultaria da lei 
antiga.

 III — Assim, se de acordo com o mecanismo do artigo 279.º, n.º 1 do CC a lei nova for a 
elegível há que aplicá -la sem mais, sendo certo que o novo prazo se conta apenas 
a partir da entrada em vigor dessa lei.

 IV — Por força do disposto no n.º 2 do artigo 49.º da LGT, na redacção anterior à 
Lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, a impugnação judicial interrompe o prazo 
de prescrição, cessando, porém, esse efeito se este processo estiver parado por 
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo, somando -se 
neste caso o tempo que decorrer após esse período ao que decorreu até à data da 
autuação do processo.

 V — Embora tal norma esteja hoje revogada, a mesma continua a ser aplicável aos 
factos interruptivos pretéritos cujo período de paragem se completou antes da 
entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro.

Processo n.º 857/10 -30.
Recorrente: PME — Construções, 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 – PME  - Construções, Lda., com sede em Valpaços, não se conformando com a decisão do Mmo. 
Juiz do TAF de Mirandela que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra a 
liquidação de IRC, referente ao ano de 1997, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando 
as seguintes conclusões:

1. Os factos em causa dizem respeito ao ano de 1997, pelo que ocorreu a prescrição, nos termos 
do artigo 48.º da LGT.
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2. E nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 49.º da LGT (em vigor à data dos factos) e que se 
aplica por ser mais favorável ao recorrente, a paragem do processo por período superior a um ano por 
facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar os efeitos do n.º 1 do citado artigo 49.º da LGT, somando-
-se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3. Já decorreu um total de 12 anos e cinco meses.
4. Uma vez que a paragem do processo não é da responsabilidade da recorrente, apenas se conta, 

para efeitos da suspensão o prazo de um ano, pelo que, mesmo assim, decorreram onze anos e cinco 
meses, ocorrendo, consequentemente, a prescrição.

5. Neste sentido, Acórdãos do STA de 2008/01/16, Proc. 0416/08 e de 03/12/2008, Proc. 0475/08.
6. A prescrição é do conhecimento oficioso do Tribunal.
7. A douta sentença ancorou a decisão na seguinte matéria factual:
As correcções efectuadas à matéria colectável do ano de 1997 reconduzem -se, em síntese, às 

seguintes circunstâncias:
a) Correcção relativa a 20% da amortização praticada relativamente ao veículo Opel Frontera 

Sport, nos termos do n.º 4 do artigo 41.º do CIRC, no montante de Esc. 166.667$00 (€ 831,33);
b) Custos e perdas extraordinárias, relativos a impostos de solidariedade – 7.042.386$00 

(€ 35.127,27) e IRS dos trabalhadores pago na Alemanha – 48.569.784$00 (€ 242.264,88), no total 
de 55.612.134$00 (€ 277.392,15);

c) Acréscimo à matéria colectável, resultante da dupla tributação internacional nos termos do 
artigo 58.º, n.º 1, b) do CIRC.

8. A douta sentença, que é colocada em crise pelo presente recurso, considera que os impostos pagos 
pela impugnante na Alemanha – Imposto de Solidariedade e o IRS dos trabalhadores – não deveriam 
ser imputados a custos de exploração, uma vez que, nos termos do disposto no artigo 41.º do CIRC, os 
mesmos não seriam dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável.

9. A douta sentença admite que o Imposto de Solidariedade, no valor de 7.042.386$00 (€ 35.127,27) 
seria “objecto de dedução no âmbito da eliminação da dupla tributação, mas nunca seria dedutível ao 
lucro tributável”.

10. Ora, cabendo ao Estado Português proceder à sua eliminação, e não o tendo feito, a responsa-
bilidade por tal omissão é da Administração Fiscal, não podendo ser imputada à impugnante.

11. Nos termos do Ac. do TCA  - Sul de 27/01/2004 “1. No conflito entre a Lei Interna do Estado 
Português e a Lei emergente de Tratado Internacional ratificado por Portugal, prevalece a solução 
consagrada no Tratado, sob pena de violação do artigo 8.º da Lei Fundamental. 2. Estando provado 
que um cidadão português residiu mais de 183 dias na Alemanha, não pode o mesmo ser tributado 
por Portugal, pelos rendimentos auferidos na Alemanha, sob pena de violação do artigo 15.º, n.º 2 
da Convenção entre a República Portuguesa e a República Federal da Alemanha aprovada pela Lei 
n.º 12/82, de 3 de Junho. 3. O artigo 24.º daquela Convenção só seria aplicável se os rendimentos em 
questão pudessem ser tributados pelo Estado Português, caso em que lhe cumpria proceder à elimi-
nação da dupla tributação.

12. A douta sentença, na interpretação, errónea, que faz da Convenção celebrada entre o Estado 
Português e a República Federal da Alemanha, viola o artigo 8.º da Lei Fundamental.

13. E os normativos invocados, os artigos 73.º e 58.º do CIRC violam, igualmente, na interpre-
tação da douta sentença, o artigo 8.º da Lei Fundamental.

14. A Administração Fiscal portuguesa deveria ter procedido à eliminação da dupla tributação e 
só depois poderia efectuar o cálculo do imposto.

15. A própria sentença colocada em crise admite que tal valor poderia e deveria ser objecto de 
dedução no âmbito da dupla tributação, facto este relevante para a determinação da matéria colectável, 
ao que acresce o facto de os rendimentos terem sido obtidos, pela impugnante, na Alemanha e ter pago 
os impostos naquele País.

16. A Administração Fiscal não curou de saber quais os rendimentos obtidos em Portugal pela 
impugnante e quais os rendimentos obtidos na Alemanha.

17. Assim, e por tudo isto, a douta sentença deveria ter dado provimento, quanto a esta parte à 
impugnante, retirando do lucro tributável o imposto de solidariedade pago na Alemanha no valor de 
7.042.386$00 (€ 35.127,27), ou seja, tal valor nunca poderia ser acrescido ao lucro apurado em sede 
de IRC em Portugal.

18. Vejamos agora a outra questão respeitante ao IRS dos trabalhadores da impugnante, que 
exerceram funções na Alemanha e que o Estado Alemão liquidou à impugnante e que a Administração 
Fiscal portuguesa não aceitou como sendo matéria dedutível em sede de IRC.

19. A douta sentença dá como provado que os Serviços Fiscais alemães exigiram à impugnante, nos 
termos da ordem interna alemã, o pagamento do IRS dos trabalhadores que, ao serviço da impugnante, 
exerceram funções na Alemanha, porquanto trabalharam naquele País mais de 183 dias.
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20. Torna -se, por demais evidente, que esse rendimento auferido pelos trabalhadores que levou 
o Estado Alemão a tributar a impugnante em sede de IRS determinou que fosse a impugnante a pagar 
esses valores, fruto das receitas obtidas naquele Estado.

21. A Administração Fiscal portuguesa nunca poderia fixar o valor do rendimento tributável da 
impugnante com base nos rendimentos ali obtidos e a considerá -los deveria imputar o IRS pago pela 
impugnante como custos do exercício.

Por todos, os acórdãos do TCA de 6/5/2003 e de 14/11/2000, proferidos nos recursos n.ºs 7509/02 
e 3991/00, respectivamente.

22. O Estado Alemão, por causa da existência do estaleiro, entendeu como consta dos elementos 
existentes nos autos de inspecção que a reclamante tinha instalação fixa ou melhor local de direcção, 
pelo que tributou a empresa e os trabalhadores em IRC e IRS.

23. A impugnante viu -se na obrigação de pagar tais impostos.
24. Os impostos  - IRS e IRC  - já foram pagos na Alemanha, configurando tal situação a figura de 

dupla tributação, para a qual se solicitou, em devido tempo, a intervenção, nos termos constantes da 
Convenção, do Sr. Ministro das Finanças que, por inépcia ou incompetência nada fez.

25. Se o Estado Português não resolveu, pelas vias competentes, esta situação, recebendo 
aquilo a que tinha direito, tal é da exclusiva responsabilidade do Estado.

26. Havendo dupla tributação, nos termos da Convenção, compete ao Estado Português solicitar 
a devolução das verbas retidas, facto este que é admitido na douta sentença, mas do qual a mesma não 
extrai as devidas consequências.

27. A tributação em Portugal, à impugnante, de impostos já pagos em outro país comunitário, 
viola frontalmente os artigos 8.º, 13.º, 14.º, 29.º, n.º 5, todos da CRP, isto é, a interpretação que a douta 
sentença faz dos artigos 41.º, 58.º e 73.º do CIRC viola os referidos preceitos constitucionais.

28. A impugnante pagou os seus impostos, nada mais devendo ao Fisco.
29. De resto, a douta sentença, na confusão em que se enreda para justificar a posição da Admi-

nistração Fiscal, admite que existem “elementos fácticos que conduzem à conclusão que a impugnante 
tinha na Alemanha uma instalação, para efeito de imputação de rendimento aí produzido”.

30. E vai mais longe “… face à eventual dupla tributação internacional cumpre dizer que o imposto 
pago na Alemanha é dedutível, total ou parcialmente, ao imposto liquidado em Portugal”, invocando 
o artigo 24.º da Convenção.

31. E, depois, numa viragem, inexplicável, invoca -se o artigo 73.º do CIRC, o qual, na interpre-
tação que a douta sentença faz do mesmo, é manifestamente inconstitucional por violação do artigo 8.º 
da Lei Fundamental para fundamentar a decisão, sem dar como provado se a impugnante declarou os 
rendimentos obtidos na Alemanha em sede de IRC em Portugal.

32. A douta sentença, submetida à sábia apreciação de Vexas Venerandos Conselheiros, peca 
por ser uma amálgama de conceitos de direito fiscal internacional, sem ancoragem na factualidade, e 
desprezando as mais elementares normas da Convenção e do direito do contribuinte.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal não emitiu qualquer parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II  - Mostram -se provados os seguintes factos:
1. A ora impugnante, “PME – Construções, Lda.”, NIF 503 571 792, é uma empresa portuguesa do 

ramo da Construção Civil e Obras Públicas com sede na Praça Dr. Olímpio Seca, Edifício Valparaíso, 
Bloco Norte, 2 R/C, em Valpaços;

2. Com referência ao ano de 1997, a Administração Tributária (DGCI) efectuou a liquidação 
adicional n.º 8310001999, no montante de Esc. 40.369.568$00 (€ 201.362,55), a qual é objecto da 
presente impugnação judicial;

3. A referida liquidação adicional teve origem em acção de fiscalização levada a efeito à escrita/
contabilidade daquela empresa (ora impugnante), por funcionário afecto aos Serviços de Prevenção e 
Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Vila Real, da qual resultou o relatório cuja cópia se 
encontra junta aos autos e se dá por reproduzido;

4. As correcções efectuadas à matéria colectável daquele ano de 1997 da empresa (ora impugnante), 
que originaram a liquidação que nos presentes autos se pretende colocar em crise, reconduzem -se, em 
síntese, às seguintes circunstâncias:

a) Correcção relativa a 20% da amortização praticada relativamente ao veículo Opel Frontera 
Sport, nos termos do n.º 4 do artigo 41.º do CIRC, no montante de Esc. 166.667$00  - cfr. ponto 3.2 
do relatório;

b) Custos e perdas extraordinárias, relativos a impostos de solidariedade  - 7.042.386$00 e IRS 
dos trabalhadores pago na Alemanha  - 48.569.784$00, no total de 55.612.134$00  - cfr. ponto 3.1 do 
relatório;

c) Acréscimo à matéria colectável, resultante da dupla tributação internacional nos termos do 
artigo 58.º, n.º 1, b) do CIRC  - cfr. ponto 2.3.2.1 do relatório.
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5. Basta atentar no quadro resumo constante do ponto 5.1 do relatório da inspecção tributária 
constante dos autos para se verificar que a Administração Tributária não efectuou qualquer correcção 
quantitativa nos custos com o pessoal (isto é, nos custos que dizem respeito às remunerações e às ajudas 
de custo), verba essa contabilizada pela empresa com um total de 203.662.523$00 e mantida com esse 
mesmo total de 203.662.523$00 no apuramento efectuado pela Administração Tributária.

III  - Vem a recorrente nas conclusões da sua alegação de recurso suscitar a questão da prescrição 
da obrigação tributária relativa ao IRC de 1997 impugnado nos presentes autos, matéria esta que não 
foi enfrentada na sentença recorrida, a qual se limitou a conhecer dos fundamentos impugnatórios que 
tinham sido alegados.

Todavia, o certo é que a questão da prescrição é de conhecimento oficioso mesmo em sede de 
impugnação judicial tendo em vista a eventual inutilidade superveniente da lide, no pressuposto que 
os autos forneçam os dados necessários para o efeito e ainda não tenha transitado em julgado decisão 
final sobre o objecto da causa, o que acontece no caso “sub judicio” - cfr. artigo 175.º do CPPT; Jorge 
Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls. 205, anotação 4 ao mesmo artigo e 
acórdão de 11/03/09, no recurso n.º 659/08.

Sendo assim, vejamos se acaso se encontra prescrita a obrigação tributária relativa a IRC de 1997, 
em causa nos autos.

O prazo de prescrição aplicável ao tempo era o de 10 anos, contado do início do ano seguinte 
àquele em que ocorreu o facto tributário, nos termos do art. 34.º, n.º 1, do Código de Processo Tributário.

Sucede que, com a entrada em vigor da LGT (1/1/99  - artigo 6.º do DL n.º 398/98, de 17 de De-
zembro), esse prazo foi reduzido para 8 anos, contado, nos impostos periódicos, como é o caso, a partir 
do termo do ano em que se verificou o facto tributário  - artigo 48.º n.º 1.

Como assim, em face da sucessão de diferentes prazos prescricionais, importará começar por 
apurar qual o prazo aplicável na situação em apreço.

Para tanto, cumpre convocar a regra estabelecida no artigo 297.º, n.º 1 do CC, de acordo com a 
qual deverá aplicar -se o prazo mais curto, que se conta a partir da entrada em vigor da lei nova, a não 
ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.

A contagem do prazo de 10 anos previsto no n.º 1 do artigo 34.º do CPT teve o seu início em 
1/1/98, sendo que, à data de entrada em vigor da LGT, faltavam ainda 9 anos para se completar o prazo 
de prescrição, ou seja, um prazo maior do que o previsto nesta lei, pelo que se impõe concluir, assim, 
que será de atender ao novo prazo de 8 anos previsto na lei nova (artigo 48.º, n.º 1 da LGT), contado 
a partir da respectiva entrada em vigor (1/1/99).

Há que considerar, contudo, a ocorrência de factos interruptivos e/ou suspensivos da prescrição, 
susceptíveis de influir no decurso do prazo, sendo aplicáveis ao caso dos autos os previstos na lei vigente 
à data que ocorreram, ex vi do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil

A impugnação foi instaurada em 13/5/1999 tendo como efeito a interrupção da prescrição, nos 
termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT.

Todavia, o efeito interruptivo resultante da instauração da impugnação, ocorrida a 13/5/1999, 
degenerou em suspensivo, por força da respectiva paragem por período superior a um ano por facto 
não imputável ao sujeito passivo, de 8/07/99 a 29/09/00 (v. fls. 30 a 35 dos autos), somando -se, neste 
caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação (n.º 2 do 
artigo 49.º da LGT, na redacção anterior à Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12).

Ora, somando o tempo decorrido de 1/1/99 com o que já decorreu a partir de 8/7/00, é evidente 
que já se completou o prazo de oito anos de prescrição previsto no n.º 1 do artigo 48.º da LGT.

Por outro lado, como se extrai do processo executivo apenso, instaurado em 4/8/99, a impugnante 
foi nele citada em 19/8/99, sendo que este facto também interrompe a prescrição, nos termos do n.º 1 
do artigo 49.º da LGT.

É certo que o actual n.º 3 do artigo 49.º da LGT dispõe que a interrupção da prescrição tem lugar 
uma única vez, com o facto que se verificar em primeiro lugar, mas esta norma, porque apenas entrou 
em vigor em 1 de Janeiro de 2007, apenas será aplicável se ocorrerem novos factos interruptivos já 
depois da sua entrada em vigor, não prejudicando os que antes dessa data, tiverem ocorrido.

Ora, quer a citação, quer a impugnação são anteriores a 1 de Janeiro de 2007, pelo que haverá dois 
factos interruptivos a considerar, sendo ambos relevantes para efeitos do cômputo do prazo.

Importa, igualmente, considerar que, embora o então n.º 2 do artigo 49.º da LGT  - nos termos do 
qual 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  - esteja hoje revogado, e o legislador tenha 
determinado que essa revogação se aplica aos prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, 
ainda que não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não 
imputável ao sujeito passivo (artigo 91.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro), tal norma continua 
a ser aplicável aos factos interruptivos pretéritos cujo período de paragem se completou antes da entrada 
em vigor daquela lei (1 de Janeiro de 2007).
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Ora, aplicando o exposto ao caso dos autos, temos que a primeira interrupção da prescrição se 
deu em 13/5/99 (data da autuação da impugnação), tendo o processo estado parado por mais de um ano 
por facto não imputável ao contribuinte, pois que entre a remessa dos autos à DDF de Vila Real, para 
apreciação nos termos do artigo 130.º do CPT, em 8/7/99, e o respectivo despacho do DDF, proferido 
apenas em 29/9/00, não há notícia de qualquer andamento do processo.

Aliás, o mesmo voltaria a estar parado entre 20/9/01 (conclusão ao juiz) e 10/12/02 (despacho do 
juiz)  - v. fls. 58 e verso dos autos.

Assim, o período de paragem por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, quer 
numa quer noutra situação, completou -se em data anterior à da revogação do então n.º 2 do artigo 49.º 
da LGT, o que ex vi deste preceito legal, assim aplicável ao caso dos autos.

Também do processo executivo apenso e instaurado em 4/8/99 apenas se extrai que a executada, 
aqui impugnante, foi nele citada em 19/8/99 e após um despacho do chefe de RF, proferido em 21/10/99, 
a ordenar que se dê cumprimento ao artigo 282.º do CPT e de seguida se suspenda a execução, nenhum 
outro acto nele foi praticado, a não ser uma junção de documentos de veículos da executada, com data 
de 31/8/99 (?).

Não há, no caso dos autos, que considerar, assim, para cômputo do prazo de prescrição a suspensão 
do prazo em virtude da dedução de impugnação judicial, ex vi do então vigente n.º 3 do artigo 49.º da 
LGT, pois que esta não foi acompanhada da prestação de garantia para suspender a execução fiscal, 
nem consta que tenha havido dispensa da prestação de garantia para esse efeito ou que a entrega dos 
documentos de veículos referida fosse suficiente para pagamento da dívida exequenda e acrescido.

É que, como diz JORGE LOPES DE SOUSA (Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: No-
tas Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2010, pp. 52/53), nos termos do art. 49.º n.º 3, da LGT, na 
redacção introduzida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, estabeleceu -se que «o prazo de prescrição 
legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de pagamento de 
prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso». A paragem do pro-
cesso de execução fiscal por motivo de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial 
ocorre nos casos em que o uso desses meios impugnatórios é acompanhado de prestação de garantia 
(à prestação de garantia será de considerar equivalente a sua dispensa, nos termos dos arts. 52.º n.º 4, 
da LGT e 170.º do CPPT) ou penhora de bens suficientes para pagamento da dívida exequenda e do 
acrescido (art. 169.º n.º 1, do CPPT).

No caso dos autos, em que houve impugnação judicial mas esta não determinou a paragem do 
processo de execução, já que não se mostra prestada garantia para o efeito, não há, pois, que considerar 
esta suspensão do prazo de prescrição.

Razão por que, mostrando -se, assim, já prescrita a dívida impugnada, fica prejudicado o conhe-
cimento das restantes questões suscitadas no recurso.

IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em, por se verificar prescrita a dívida impugnada, julgar extinta a instância, por inutilidade 
superveniente da lide.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 9 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Custas devidas por recurso interposto para o TCA em processo de impugnação tribu-
tário. Regulamento das Custas no Processo Tributário. Código das Custas Judiciais. 
Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro.

Sumário:

 I  — Não obstante a revogação das disposições relativas aos processos judiciais tribu-
tários contidas no Regulamento das Custas dos Processos Tributários (RCPT) pelo 
n.º 6 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, tais disposi-
ções continuam aplicáveis aos processos pendentes no dia 1 de Janeiro de 2004, 
data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, cujas 
normas sobre custas tributárias apenas são aplicáveis aos processos instaurados 
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a partir da data da sua entrada em vigor (cfr. o n.º 1 do seu artigo 14.º), posterior 
à transferência dos tribunais tributários para a tutela do Ministério da Justiça 
(ocorrida no dia 30 de Dezembro de 2003, com a entrada em vigor do Decreto -Lei 
n.º 325/2003, de 29 de Dezembro).

 II — Nos termos do artigo 10.º do RCPT a taxa de justiça devida nos recursos judiciais 
era fixada pelo juiz, em função da sua complexidade, entre 1 UC e 20 UC.

 III — Não tendo o tribunal de recurso fixado a taxa de justiça variável devida é sub-
sidiariamente aplicável, ex vi do disposto no artigo 2.º do RCPT, o estatuído no 
Código das Custas Judiciais para os casos de omissão do juiz na fixação da taxa 
de justiça (na redacção anterior ao Decreto -Lei n.º 324/2003, em razão do disposto 
no n.º 1 do seu artigo 14.º), ou seja, considera -se fixada a taxa normal, igual ao 
dobro do seu limite mínimo.

Processo n.º 872/10 -30.
Recorrente: EDP — Energias de Portugal, S. A.
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:
1  - EDP  - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo 

Tribunal do despacho proferido em 7 de Maio de 2010 pela Meritíssima juíza do Tribunal Tributário de 
Lisboa relativo à reclamação de custas por si deduzida contra a conta de custas de que foi notificada e 
relativa ao processo de impugnação n.º 160/08 – 00259/04, apresentando para tal as seguintes conclusões:

A. O despacho recorrido negou provimento à reclamação de custas apresentada pela Recorrente 
na parte em que esta conta de custas fixou uma taxa de justiça de € 10.290,50, no âmbito do recurso 
jurisdicional para o TCA -Sul da sentença proferida no processo de impugnação judicial, valor com o 
qual a recorrente não concorda por se reconduzir a uma incorrecta aplicação da lei;

B. O despacho recorrido ao negar provimento parcial à reclamação da conta com fundamento no 
parecer do MP que, por sua vez, se louva na informação do Contador incorre em erro na aplicação do di-
reito por inobservância das regras relativas ao princípio da especialidade e à aplicação da lei no tempo;

C. O Contador recorreu ao artigo 18.º, n.º 2, do CCJ, na redacção anterior a 2004, para funda-
mentar a conta de custas, norma que não logra aplicar -se “in casu” pois, em processos de natureza 
tributária, o CCJ deveria aplicar -se, de acordo com o disposto no artigo 2.º do RCPT, apenas no que 
não viesse especialmente regulado no RCPT;

D. É precisamente a verificação de uma relação de especialidade, legalmente expressa, entre as 
normas do RCPT e do CCJ que conduz à inevitável conclusão que as custas em sede de recurso juris-
dicional num processo de impugnação judicial tributária, eram reguladas pelo referido artigo 10.º do 
RCPT e não pelo artigo 18.º, n.º 2, do CCJ.

E. O RCPT só foi revogado pelo Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, que apenas entrou 
em vigor em 1 de Janeiro de 2004;

F. De acordo com as normas transitórias e de aplicação no tempo instituídas no Decreto -Lei 
n.º 324/2003 (artigos 14.º e 15.º), a revogação do RCPT não se aplica aos processos em curso à data 
de entrada em vigor daquele diploma;

G. Com efeito, o artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 324/2004, de 27 de Dezembro, estabelece que 
as alterações ao CCJ apenas se aplicariam aos processos instaurados após a sua entrada em vigor, 
consubstanciando -se uma dessas alterações, precisamente, a introdução de normas relativas às custas 
em processos tributários, que vieram substituir o RCPT;

H. Por outro lado, saliente -se também que foi ainda o próprio Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 
de Dezembro, que, no n.º 2 do artigo 15.º, estabeleceu que as novas disposições referentes a custas 
em processos tributários (artigo 73.º -A a 73.º -F) só vigorariam a partir da data de transferência dos 
tribunais tributários para o Ministério da Justiça, o que apenas veio a ocorrer em 1 de Janeiro de 2004;

I. Daqui se conclui que na fixação da taxa de justiça devida no recurso deveria ter sido aplicado o 
artigo 10.º do RCPT, posto que, i) se configurava como norma especial face ao artigo 18.º, n.º 2, do CCJ e, 
ii) as normas transitórias e sobre a aplicação da lei de revogação do RCPT no tempo assim o impunham.

J. Não obstante os Senhores Juízes Desembargadores por lapso não terem por lapso fixado a 
taxa de justiça devida, certo é que a taxa de justiça nunca poderia ter sido superior a € 1.920, uma vez 
que o valor da unidade de conta se encontrava fixado em € 96,00 à data do acórdão que se pronun-
ciou sobre o recurso interposto e a taxa de justiça nunca poderia ser superior a 20 UC (€ 96*20UC)

Termos em que deverão Vossas Excelências anular o despacho recorrido, na parte em que indefere 
a reclamação de custas apresentada pela ora Recorrente, substituindo -o por outro que fixe uma taxa 
de justiça nunca superior a € 1.920, em conformidade com o disposto no artigo 10.º do RCPT, pois só 
assim se fará a costumada e devida JUSTIÇA!
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2 – Não foram apresentadas contra -alegações
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: decisão de procedência parcial de reclamação de conta elaborada em pro-

cesso de impugnação judicial (art. 62º CCJ)
FUNDAMENTAÇÃO
1. A discordância da recorrente restringe -se à decisão que considerou aplicável na determinação 

da taxa de justiça devida pela interposição de recurso para o TCA -Sul a norma constante do art. 18º 
nº2 CCJ redacção do DL n.º 224 -A/96, 26 Novembro (cf. parecer do Ministério Público no tribunal, 
fls. 166/167 acolhendo a informação do contador, fls. 164)

2. Contrariamente ao entendimento da recorrente é inaplicável a norma constante do art. 10.º n.º2 
Regulamento das Custas dos Processos Tributários (RCPT), aprovado pelo DL n.º 29/98, 11 Fevereiro, 
diploma revogado a partir de 1.01.2004 pelo art. 4º n.º 6 DL n.º 324/2003, 27 Novembro; sem norma 
transitória que estabeleça a aplicação do RCPT aos processos pendentes ou às contas elaboradas 
após a revogação do diploma

3. Estando o processo pendente em 1.01.2004 (foi instaurado em 19.12.2003, fls.3) o montante 
da taxa de justiça devida pela interposição do recurso é metade da constante da tabela do anexo I ao 
DL n.º 324/2003, 27 Novembro, calculada sobre o valor do recurso (art. 14º nº2 DL n.º 324/2003, 27 
Novembro)

O valor atendível para efeitos de custas é o da sucumbência; sendo total no caso em análise, 
equivale ao valor da causa (€ 2 039 072,85 fls. 25) (art. 11.º CCJ versão de 1996).

4. Porém, uma interpretação da norma constante do art. 18º nº2 CCJ de que resulte a fixação 
de um montante de taxa de justiça sem limite máximo é inconstitucional, por violação do direito de 
acesso aos tribunais, conjugado com o princípio da proporcionalidade (arts. 2º, 18º nº2 2ª parte e 20º 
CRP), “na medida em que se não permite ao tribunal que limite o montante da taxa de justiça devida 
no caso concreto, tendo em conta, designadamente, a natureza e complexidade do processo e o carác-
ter manifestamente desproporcionado do montante em questão (acórdãos do Tribunal Constitucional 
nºs 227/2007, 28.03.2007 e 116/2008,20.02.2008; alinhando com esta jurisprudência a propósito da 
interpretação de normas sobre custas de teor semelhante cf. acórdãos STA -SCT 11.04.2007 processo 
1031/06 -art. 5º nº1 RCPT, 14.10.2009 processo n.º 863/09 – art. 73º -B nº1 CCJ)

5. Uma interpretação do art. 18º nº2 CCJ (versão de 1996) adequada à observância dos citados 
princípios constitucionais aconselha a fixação como limite máximo do valor do recurso de € 250 000, 
à semelhança do valor máximo fixado posteriormente para os recursos em processo judicial tributário 
(art. 73º -B nº2 CCJ aditado pelo DL n.º 324/2003, 27 Novembro, inaplicável ao caso concreto nos 
termos do art. 14º nº1 deste diploma)

Neste contexto a conta deve ser reformada, no sentido da fixação como valor máximo do recurso 
para efeitos de custas de € 250 000, ao qual corresponde uma taxa de justiça de 24 UC, a qual deve ser 
reduzida para metade (12 UC) em virtude de se tratar da interposição de recurso de agravo (Tabela I 
anexa ao DL n.º 324/2003, 27 Novembro; art. 18º nº2 CCJ versão 1996)

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento parcial.
A decisão recorrida deve ser revogada e substituída por acórdão que ordene a reforma da conta 

reclamada nos termos indicados na fundamentação.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se à determinação da taxa de justiça devida pelo recurso interposto para o Tribunal 

Central Administrativo, no qual a reclamante decaiu, se aplicam as disposições do Regulamento das 
Custas no Processo Tributário (RCPT) ou ao invés as previstas no Código das Custas Judiciais (CCJ) 
e, neste caso, como se determina a taxa de justiça aplicável.

5 – Apreciando
5.1. Do regime de custas aplicável
O despacho recorrido, a fls. 168 dos autos, acolhe na integra o parecer do Ministério Público no 

tribunal “a quo” que, relativamente ao objecto do presente recurso – restrito às custas referentes ao 
recurso para o Tribunal Central Administrativo –, considerou que decorre da muito bem elaborada 
informação de fls. 164, que a conta foi efectuada em conformidade com julgado e no rigoroso cum-
primento das pertinentes disposições legais (cfr. parecer, a fls. 166 dos autos).

É do seguinte teor a referida informação do contador (a fls. 164 dos autos) no que à parte recla-
mada respeita:

«2. Quanto ao valor a atribuir ao recurso, dispõe o artº 11º do CCJ aplicável, que o seu valor é o da 
sucumbência quando esta for determinável, sendo que, não tendo sido indicado ou fixado o seu valor, 
atender -se -á ao valor da causa para efeitos de custas, nos termos do art.º 678.º n.º 1 do CPC.
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A recorrente não indicou valor ao recurso.
A decisão condenatória em custas constante do acórdão do TCA Sul, não fixou qualquer valor ao 

recurso, nem qual a taxa de justiça a aplicar, a cargo da recorrente.
Na ausência de qualquer fixação, quer quanto à base tributável para efeito do cálculo das custas, 

ou à taxa devida no recurso, foi a mesma calculada, nos termos do n.º 2 do art.º 18º do CCJ na redacção 
anterior a 2004» (fim de citação).

Entende, porém, a recorrente que o artigo 18.º n.º 2 do CCJ não logra aplicar -se “in casu” pois, 
em processos de natureza tributária, o CCJ deveria aplicar -se, de acordo com o disposto no artigo 2.º 
do RCPT, apenas no que não viesse especialmente regulado no RCPT, sendo que as custas em sede 
de recurso jurisdicional num processo de impugnação judicial tributária, eram reguladas pelo (…) 
artigo 10.º do RCPT e não pelo artigo 18.º, n.º 2, do CCJ, diploma aquele que só foi revogado pelo 
Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, que apenas entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2004 e 
que segundo as normas transitórias e de aplicação no tempo instituídas no Decreto -Lei n.º 324/2003 
(artigos 14.º e 15.º), a revogação do RCPT não se aplica aos processos em curso à data de entrada em 
vigor daquele diploma. Conclui pedindo que seja revogado o despacho recorrido, na parte sindicada, 
substituindo -o por outro que fixe uma taxa de justiça nunca superior a € 1.920, em conformidade com 
o disposto no artigo 10.º do RCPT.

No seu parecer junto aos autos e supra transcrito, defendo o Excelentíssimo Procurador -Geral 
Adjunto junto deste Tribunal o provimento parcial do recurso, não porque adira à fundamentação da 
recorrente quanto à aplicabilidade ao caso do artigo 10.º do RCPT, fundamento que expressamente 
rejeita por ausência de norma transitória que estabeleça a aplicação do RCPT aos processos pendentes 
ou às contas elaboradas após a revogação do diploma, mas porque entende que estando o processo 
pendente em 1.01.2004 (foi instaurado em 19.12.2003, fls.3) o montante da taxa de justiça devida pela 
interposição do recurso é metade da constante da tabela do anexo I ao DL n.º 324/2003, 27 Novembro, 
calculada sobre o valor do recurso (art. 14º nº2 DL n.º 324/2003, 27 Novembro), correspondente ao 
valor da causa. Porém, como uma interpretação da norma constante do art. 18º nº2 CCJ de que re-
sulte a fixação de um montante de taxa de justiça sem limite máximo é inconstitucional, por violação 
do direito de acesso aos tribunais, conjugado com o princípio da proporcionalidade (arts. 2º, 18º nº2 
2ª parte e 20º CRP), propugna uma interpretação do art. 18º nº2 CCJ (versão de 1996) adequada à 
observância dos citados princípios constitucionais que aconselha a fixação como limite máximo do 
valor do recurso de € 250 000, à semelhança do valor máximo fixado posteriormente para os recursos 
em processo judicial tributário (art. 73º -B nº2 CCJ aditado pelo DL n.º 324/2003, 27 Novembro, ina-
plicável ao caso concreto nos termos do art. 14º nº1 deste diploma). Sustenta, pois, que a conta deve 
ser reformada, no sentido da fixação como valor máximo do recurso para efeitos de custas de € 250 
000, ao qual corresponde uma taxa de justiça de 24 UC, a qual deve ser reduzida para metade (12 UC) 
em virtude de se tratar da interposição de recurso de agravo (Tabela I anexa ao DL n.º 324/2003, 27 
Novembro; art. 18º nº2 CCJ versão 1996).

Vejamos.
O Regulamento das Custas dos Processos Tributários (RCPT), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 29/98, 

de 11 de Fevereiro, foi expressamente revogado, salvo quanto às normas referentes a actos respeitan-
tes à fase administrativa dos processos referidos no n.º 1 daquele diploma, pelo n.º 6 do artigo 4.º do 
Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, diploma este que alterou o Código das Custas Judiciais 
(CCJ) então em vigor nele incluindo, designadamente, normas respeitantes às custas nos processos 
administrativos e tributários (artigos 73.º -A a 73.º -F do CCJ, aditados pelo artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 324/2003, de 27 de Dezembro).

O artigo 14.º do citado Decreto -Lei, sob a epígrafe aplicação no tempo, estabeleceu que as al-
terações ao Código das Custas dele constantes só se aplicam aos processos instaurados após a sua 
entrada em vigor (cfr. o n.º 1 do artigo 14.º), sem prejuízo de o montante dos pagamentos prévios de 
taxa de justiça inicial e subsequente a efectuar nos processos pendentes ser determinado de acordo 
com a tabela do anexo I do diploma (cfr. n.º 2 do artigo 14.º) e de os pagamentos e depósitos a efectuar 
nos processos pendentes à data da entrada em vigor do presente diploma serem efectuados de acordo 
como disposto no mesmo (cfr. n.º 3 do artigo 14.º).

Sob a epígrafe norma transitória estabeleceu -se ainda no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto -Lei 
n.º 324/2003, de 27 de Dezembro que: «As disposições do presente diploma que contenham normas 
sobre custas judiciais tributárias apenas produzem efeitos a partir da data da transferência dos tribunais 
tributários para a tutela do Ministério da Justiça», o que ocorreu no dia 30 de Dezembro de 2003, com 
a entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 325/2003, de 29 de Dezembro.

Resulta claro das disposições citadas que as normas sobre custas tributárias aditadas ao Código 
das Custas Judiciais pelo Decreto -Lei n.º 325/2003, de 29 de Dezembro são inaplicáveis in casu, pois 
que o n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 325/2003 expressamente determina que estas só se aplicam 
aos processos instaurados após a sua entrada em vigor, ocorrida no dia 1 de Janeiro de 2004 (cfr.o 
n.º 1 do seu artigo 16.º) e o processo de impugnação cujas custas deram origem ao presente recurso 
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foi instaurado no dia 19 de Dezembro de 2003 (cfr. carimbo aposto a fls. 3 dos autos). Ora, não sendo 
aplicáveis à determinação das custas devidas no processo as disposições especificamente tributárias do 
Código das Custas Judiciais, importa então determinar se tais custas continuariam a ser determinadas de 
acordo com o RCPT, como propugna a recorrente, ou se, pelo contrário, passaram a ser determinadas 
de acordo com a disposições contidas no Código das Custas Judiciais, na versão anterior à daquele 
Decreto -Lei, conjugadas, no caso concreto, com a disposição transitória contida no n.º 2 do artigo 14.º 
do Decreto -Lei n.º 325/2003, solução propugnada pelo Ministério Público.

Perante questão semelhante, mas respeitante às custas relativas aos processos administrativos, 
defende SALVADOR DA COSTA (Código das Custas Judiciais Anotado e Comentado, 9.ª edição, 
Coimbra, Almedina, 2007, p. 368), que «às espécies processuais pendentes no dia 1 de Janeiro de 2004 
é aplicável a Tabela de Custas do Supremo Tribunal Administrativo (…)», isto não obstante a expressa 
revogação de que tal diploma foi objecto pelo n.º 5 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 324/2003 e a ine-
xistência de norma expressa determinante da sua manutenção em vigor para os processos pendentes à 
data de 1 de Janeiro de 2004.

Ora, entende -se que solução idêntica, relativamente ao RCPT, é de adoptar relativamente às custas 
tributárias nos processos pendentes a 1 de Janeiro de 2004, por identidade de razões e ainda porque 
esta é a solução mais razoável, que se deve presumir que o legislador terá querido (artigo 9.º n.º 3 do 
Código Civil).

De facto, sendo a matéria das custas tributárias tradicionalmente objecto de tratamento autónomo 
 - mantendo -se até ao presente o seu tratamento especial, embora desde 2004 enquadrado no regime geral 
das custas judiciais  -, mal se compreenderia que o legislador pretendesse sujeitar a determinação das 
custas nos processos tributários pendentes em 1 de Janeiro de 2004 ao regime geral das custas constan-
tes do Código das Custas Judiciais na versão anterior ao Decreto -Lei n.º 324/2003, sabido que para os 
processos novos criou normas especiais e que normas especiais havia também para os processos velhos.

Assim, relativamente aos processos tributários pendentes em 1 de Janeiro de 2004, as custas apli-
cáveis continuaram a ser determinadas, em primeira linha, pelas disposições do RCPT, com aplicação 
supletiva do CCJ, ex vi do artigo 2.º do RCPT, sem prejuízo de os pagamentos e depósitos a efectuar 
nos processos pendentes serem efectuados de acordo com as novas regras do CCJ (cfr. o n.º 3 do ar-
tigo 14.º do Decreto -Lei n.º 324/2003).

Tem, pois, razão a recorrente quando defende e sustenta que a taxa de justiça devida pelo recurso 
que interpôs para o Tribunal Central Administrativo Sul era aplicável o artigo 10.º do RCPT, que pre-
via a sua fixação pelo juiz, em função da sua complexidade, entre 1 UC e 20 UC, e não o Código das 
Custas Judiciais na redacção de 1996, como aplicado na conta de custas.

Ora, sendo certo que o TCA – Sul não fixou a taxa de justiça devida em função da complexidade 
do processo, tal omissão terá de ser suprida por aplicação do disposto no n.º 3 do artigo 82.º do CCJ 
(na redacção anterior ao Decreto -Lei n.º 324/03, de 27 de Dezembro, ex vi do n.º 1 do artigo 14.º deste 
diploma), subsidiariamente aplicável, nos termos do qual se o juiz não fixar a taxa de justiça, considera-
-se fixada a taxa normal, salvo disposição legal em contrário, sendo a taxa de justiça normal, nos casos 
de taxa variável, igual ao dobro do seu limite mínimo, ou seja, no caso dos autos, 2 UC.

Assim, há que proceder à reforma da conta de custas devidas pelo recurso interposto em con-
formidade com o exposto, ordenando -se que essa reforma seja efectuada considerando como taxa de 
justiça devida pelo recurso o valor de 2 UC.

 - Decisão  -
6  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogando o despacho recor-
rido no segmento impugnado, ordenando -se a reforma da conta de custas na parte relativa ao recurso 
considerando como valor atendível para efeitos de taxa de justiça o de 2 UC e baixando os autos para 
que se proceda em conformidade.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2011. — Isabel Marques da Silva — (relatora) — Brandão de Pi-
nho — António Calhau. 

 Acórdão de 9 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

SISA. Prescrição. Sucessão no tempo das causas de interrupção da prescrição. Sus-
pensão da prescrição. Reclamação graciosa. Impugnação judicial
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Sumario:

Para determinar se estão prescritas as dívidas exequendas importa considerar no 
cômputo do respectivo prazo as causas de interrupção e suspensão da prescrição 
previstas na lei em vigor ao tempo da sua verificação (ex vi do n.º 2 do artigo 12.º do 
Código Civil), considerando ainda que, até à entrada em vigor da actual redacção 
do n.º 3 do artigo 49.º da Lei Geral Tributária (introduzido pela Lei n.º 53.º -A/2006, 
de 29 de Dezembro – Lei do Orçamento do Estado para 2007) inexistia obstáculo 
legal à verificação de sucessivas interrupções da prescrição.

Processo n.º 1054/10 -30.
Recorrente: Preadium SGPS, SA.
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:

1 – PRAEDIUM SGPS, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 10 de Novembro de 2010, que julgou im-
procedente a reclamação por si deduzida contra a decisão do chefe do Serviço de Finanças de Marco 
de Canavezes, datada de 10/02/2010, que declarou a dívida exequenda não prescrita, apresentando as 
seguintes conclusões:

61. Está em causa a prescrição das dívidas de Sisa a que se reporta a factualidade provada se-
gundo as alíneas A.2) e A.3) da douta Sentença.

62. Ou seja, está em causa a prescrição das dívidas de Sisa emergentes de factos tributários 
ocorridos em 31.12.1993 e 29.04.1994.

63. O prazo de prescrição aplicável é o prazo de 10 anos, contado de 12.05.1994 (artigos 297º 
nº1 do CC, 4º do DL 154/91, de 23/4, 34º nº1 e 2 do CPT e 180º do CIMSISD, na redacção do DL 
119/94, de 7/5).

64. O facto interruptivo da prescrição, no caso, foi a instauração da execução fiscal, em 16.11.1998 
(cfr. artigos 34º nº2 do CPT, então em vigor, e 326º nº1 do CC).

65. Logo, e contrariamente ao que se afirma na douta Sentença recorrida, a prescrição ocorreu 
no passado dia 16.11.2008, padecendo esta decisão, por isso, de erro de julgamento.

66. Contrariamente ao que se afirma na douta Sentença, a apresentação, posteriormente a 16.11.98, 
de reclamações graciosas e impugnações judiciais, não produziu novo efeito interruptivo da prescrição, 
cujo prazo legal, à data, já se achava interrompido (em virtude da instauração da execução fiscal).

67. E não voltaram a interromper o decurso do prazo de prescrição porque, como já decidiu o 
Pleno desta Secção, não se pode voltar a interromper o decurso de um prazo de prescrição que, à 
data, já se acha interrompido.

68. Com efeito, após algumas divergências na Jurisprudência, é hoje assente que só são admissíveis 
as interrupções sucessivas da prescrição, em virtude da sucessão temporal de factos interruptivos, se 
anteriormente cessar o efeito interruptivo da prescrição motivado pelo facto interruptivo precedente.

69. Nos termos do artigo 34º nº3 do CPT, o efeito interruptivo da prescrição decorrente da ins-
tauração da execução fiscal cessaria se esse processo tivesse estado parado durante mais de um ano, 
por facto não imputável ao contribuinte.

70. Ora, quer à data da apresentação das reclamações graciosas, quer à data da apresentação 
das impugnações judiciais, não se havia verificado qualquer paragem do processo de execução fiscal.

71. Pelo que, quer a subsequente apresentação das reclamações graciosas, quer a posterior 
apresentação de impugnações judiciais, não produziram novo efeito interruptivo da prescrição.

72. Ao decidir em sentido contrário, a douta Sentença padece de erro de julgamento e viola 
Jurisprudência firmada pelo Pleno desta Secção de Contencioso Tributário.

73. Ainda que, por mera hipótese, a apresentação das impugnações judiciais tivesse provocado 
nova e sucessiva interrupção do prazo prescricional, não se poderia considerar que esse mesmo prazo 
seria suspenso, a partir da data dessa apresentação, por efeito do disposto no artigo 49º nº3 da LGT, 
na redacção à data.

74. Com efeito, o que passou inovadoramente a estipular este preceito legal, na sua redacção ini-
cial, foi que o prazo de prescrição se suspende por motivo de paragem do processo de execução fiscal.

75. E, não, que esse mesmo prazo se suspende enquanto estiver pendente impugnação judicial, 
como entende a douta Sentença recorrida.

76. Padece esta douta decisão, por isso, de erro na interpretação e aplicação do disposto no 
artigo 49º nº3 da LGT, redacção inicial.

77. Mais: ainda que, por mera hipótese, a apresentação das impugnações judiciais tivesse pro-
vocado nova interrupção do prazo prescricional, ainda assim este já havia decorrido, dado que esses 
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processos estiveram parados por mais de um ano, por circunstâncias não imputáveis ao contribuinte, 
como ficou provado – cfr. artigos 34º nº3 do CPT e 49º nº2 da LGT.

78. Ao decidir diversamente, a douta Sentença padece, por isso, de errada interpretação e apli-
cação destas disposições legais.

79. Ao afirmar que o prazo de prescrição voltou a ser suspenso por efeito da dedução, posterior, 
de oposição à execução fiscal, a douta Sentença padece de errada interpretação e aplicação do disposto 
no artigo 49.º n.º 4 da LGT, redacção actual.

80. Com efeito, adequadamente interpretada esta norma legal, concluir -se -ia que a dedução de 
oposição à execução só produziria a suspensão do prazo de prescrição caso tivesse sido essa oposição 
à execução a circunstância determinante do processo de execução.

81. Ora, como resulta da factualidade provada, a suspensão do processo de execução adveio, 
outrossim, da apresentação, em 18.12.1998, das referidas reclamações graciosas (cfr. artigo 255.º 
n.º 1 do CPT),

82. data em que a LGT ainda não havia sequer entrado em vigor.
83. Ainda que, por mera hipótese académica, a dedução dessa oposição tivesse provocado esse 

efeito suspensivo, essa suspensão ter -se -ia verificado apenas entre a data da apresentação da oposição 
e a data do trânsito em julgado da respectiva decisão, por um período de apenas cerca de 1 ano e sete 
meses, portanto,

84. insuficiente, por isso, para obstar à conclusão de que à data da prolação da douta Sentença, 
já havia decorrido o prazo de prescrição.

85. Padece a douta Sentença, por isso, também aqui, de erro de julgamento.
86. Finalmente, e quando afirma que a subsequente apresentação da presente reclamação judicial 

voltou a suspender novamente o decurso do prazo de prescrição, a douta Sentença padece de erro de 
julgamento.

87. Valendo aqui, “mutatis mutandis”, as considerações anteriormente tecidas a propósito da 
oposição à execução fiscal e da errónea interpretação e aplicação do disposto no artigo 49º nº4 da 
LGT, redacção actual.

88. Acrescendo que, à data da apresentação da presente reclamação judicial (em 08.03.2010), já 
o prazo de prescrição havia decorrido, não sendo possível, logicamente, suspender um prazo quando, 
à data, esse prazo já se acha esgotado.

89. Por outro lado, a presente “reclamação judicial” não está incluída no elenco das circuns-
tâncias legais que podem provocar a suspensão do decurso do prazo prescricional (cfr. artigo 49º nº4 
da LGT, redacção actual).

90. A reclamação judicial ao abrigo dos artigos 276º e ss. do CPPT não produz efeito suspensivo do 
processo de execução fiscal, como se deduz “a contrario” do disposto no artigo 169º nº1 e 5 do CPPT,

91. diversamente do que sucede com o processo de oposição à execução fiscal, o qual, contra-
riamente ao que afirma a douta Sentença, está expressamente incluído nesse rol, “quando determine 
a suspensão da cobrança da dívida” (cfr. artigo 49º nº4 da LGT redacção actual).

92. A prescrição constitui matéria relativa às garantias dos contribuintes, incluídas no “princípio 
da legalidade”, relativamente às quais, por isso, não é admitida a aplicação de lei a factos que nela 
não estejam expressamente tipificados – princípio da tipicidade (cfr. artigo 103º nº2 da CRP).

93. Com efeito, a interpretação do artigo 49º nº4 da LGT, redacção actual, segundo a qual a 
apresentação de reclamação judicial prevista nos artigos 276º e ss. do CPPT constitui causa de sus-
pensão do decurso do prazo prescricional, padece de inconstitucionalidade material, por violação do 
princípio da legalidade, plasmado, entre outros, naquele artigo 103º nº2 da CRP.

94. No entendimento preconizado na douta Sentença recorrida, a prescrição jamais ocorreria, fosse 
em que circunstância fosse, o que contraria o próprio instituto da prescrição dos créditos tributários, 
incluído nas “garantias” dos contribuintes e que, precisamente por isso, não pode ser interpretado de 
forma tal que torne impossível a sua verificação, designadamente por via da admissão de sucessivas 
e intermináveis causas de interrupção e suspensão “ad eternum” do decurso desse prazo.

95. Com efeito, na interpretação da douta Sentença recorrida a prescrição só ocorreria depois 
de extinta a execução fiscal.

96. Como é sabido, a execução fiscal só se extingue com o pagamento, ocorra ele como ocorrer, 
voluntária ou coercivamente.

97. Ora, uma vez pago o crédito tributário, torna -se inútil a apreciação de qualquer eventual 
prescrição do mesmo.

98. Sendo que a presente reclamação judicial, no caso concreto, não produziu qualquer efeito 
suspensivo do processo de execução fiscal, pelo que não poderia produzir efeito suspensivo do decurso 
do prazo prescricional, ainda que este, por mera hipótese, à data ainda estivesse a correr.

99. Em suma, tendo o prazo de prescrição sido interrompido em 16.11.1998, com a instauração 
da execução fiscal, as dívidas tributárias exequendas prescreveram em 16.11.2008.
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Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento de V. Exas., concedendo pro-
vimento ao presente recurso e, consequentemente, revogando a douta Sentença recorrida e julgando 
a presente reclamação judicial procedente, por prescrição dos créditos tributários ainda exequendos, 
V. Exas. Farão, como sempre, inteira JUSTIÇA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da reclamação apresentada contra 

decisão de indeferimento de pedido de declaração de prescrição de dívida exequenda, proferida pelo 
órgão da execução fiscal.

FUNDAMENTAÇÃO
1. A determinação da lei aplicável, em caso de sucessão de leis que estabelecem distintos prazos 

de prescrição, resulta da ponderação do regime constante do art. 297º nº1 CCivil.
Os efeitos interruptivos ou suspensivos de certos factos sobre o decurso do prazo de prescrição 

são determinados pela lei vigente na data da sua verificação (art. 12º n.º 2 CCivil).
A reclamação graciosa, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e a instauração da execução 

fiscal (PEF) interrompem a prescrição, cessando o efeito interruptivo se o processo estiver parado por 
facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando -se neste caso o tempo que decorrer 
após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação (art. 34º nº3 CPT; art. 49º nº2 LGT.)

O facto interruptivo configurado na instauração do PEF tem um duplo efeito:
 - instantâneo: inutilização para a prescrição do prazo decorrido até à sua verificação (art. 326º 

nº1 CCivil)
 - suspensivo: o novo prazo só começa a correr após a decisão que puser termo ao PEF ou a 

declaração em falhas
(Jorge Lopes de Sousa “Notas sobre a aplicação no tempo das normas sobre prescrição da obri-

gação tributária” 3.3.2.1 pp. 7/10)
A LGT (com início de vigência em 1.01.1999) aditou às citadas causas de interrupção a citação 

e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo (art. 49º nº1 LGT)
A reclamação graciosa, a impugnação judicial, o recurso hierárquico e a oposição, na vigência 

da LGT (iniciada em 1.01.1999), suspendem o prazo de prescrição por motivo da “paragem do pro-
cesso de execução fiscal”, resultante da prestação de garantia (art. 49º nº4 LGT; art. 169º nº1 CPPT)

A revogação do art. 49º nº2 LGT (cessação do efeito interruptivo do prazo de prescrição) não 
opera quanto aos processos em que já tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do 
processo por acto não imputável ao sujeito passivo (arts. 90º e 91º Lei n.º 53 -A/2006, 29 Dezembro).

Na vigência da LGT (contrariamente ao que sucedia na vigência do CPT) a instauração da 
execução não é causa de interrupção da prescrição, apenas a citação produzindo efeito interruptivo 
(art.34º nº3 CPT; art. 49º nº1 LGT).

Na vigência da LGT devem ser consideradas as sucessivas causas de interrupção da prescrição; 
a redacção actual do art. 49º nº3 LGT (conferida pelo art. 89º Lei 53 -A/2006, 29 Dezembro) aplica -se 
apenas ao segundo e subsequentes factos com eficácia interruptiva verificados após o início da vigência 
do diploma que introduziu a alteração da norma, considerando:

a) o princípio geral da aplicação das leis no tempo (art. 12º nº2 1º segmento CCivil)
b) a inexistência de carácter interpretativo atribuído pelo legislador à actual redacção do art. 49º 

nº3 LGT, inculcando a sua natureza inovadora
(acórdão STA SCT Pleno 28.05.2008 processo n.º 840/07 cuja doutrina, aplicada a um caso de 

vigência do CPT, igualmente se aplica à LGT; Jorge Lopes de Sousa “CPPT anotado e comentado” 
Volume II 2007 p. 198 e

2. Aplicando as considerações antecedentes ao caso sob análise:
a) a dívida exequenda emerge de liquidações de Sisa, por factos tributários verificados em 

31.12.1993 e 29.04.2004 (probatório A.2) e A.3)
b) é aplicável o prazo de prescrição de 10 anos, com início em 12.05.1994 (art. 297º nº1 CCivil; 

art. 34º nºs 1 e 2 CPT; art. 4º DL n.º 154/91, 23 Abril; art. 180º CIMSISD, redacção do art. único DL 
119/94, 7 Maio)

c) a instauração do processo de execução fiscal (PEF) em 16.11.1998 interrompeu o prazo de 
prescrição, porque o facto se verificou ainda na vigência do regime de prescrição constante do art. 34º 
CPT (probatório alínea A)

d) a paragem do PEF, em consequência da apresentação da reclamação graciosa associada à 
prestação de garantia, em 19.01.1999, não operou a suspensão do prazo de prescrição porque o novo 
prazo, subsequente ao anterior facto interruptivo, ainda não se tinha iniciado

e) a paragem do PEF, indicada na alínea precedente, é imputável ao sujeito passivo, pelo que não 
determina a cessação do efeito interruptivo do prazo de prescrição (art. 49º nº2 LGT)
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f) os factos supervenientes com abstracta eficácia interruptiva (reclamação graciosas, impug-
nações judiciais) e suspensiva (oposição à execução deduzida em 7.05.2008) não produziram efeitos 
concretos, porque o novo prazo de prescrição resultante do primeiro facto interruptivo (instauração do 
PEF) ainda não se tinha iniciado

g) a paragem dos processos de impugnação judicial por período superior a um ano, por facto não 
imputável ao sujeito passivo, não operou a cessação do efeito resultante de distinto facto interruptivo 
operante, anteriormente verificado (instauração do PEF)

h) não ocorreu a cessação do efeito duradouro do facto interruptivo inicial, porque o PEF não 
esteve parado por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo, até à revogação 
do art. 49º nº2 LGT (arts. 90º e 91º Lei n.º 53 -A/2006, 29 Dezembro – Lei OGE 2007)

i) é espúria a apreciação da tese sustentada na sentença sobre o efeito suspensivo do prazo pres-
cricional resultante da apresentação de reclamação (art. 276º CPPT), pelo motivo invocado a propósito 
dos factos supervenientes ao primeiro facto interruptivo, com abstracta eficácia suspensiva e interruptiva 
(alíneas d) e f)

Neste contexto ainda não se verificou a prescrição das obrigações tributárias exequendas.
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
É a de saber se, como alegado e ao contrário do decidido, se encontram prescritas as dívidas 

exequendas e bem assim, se útil ao caso, da alegada inconstitucionalidade material (por violação do 
princípio da legalidade tributária – artigo 103.º n.º 2 da Constituição da República) da interpretação 
do n.º 4 do artigo 49.º da Lei Geral Tributária, na redacção actual, segundo a qual a apresentação de 
reclamação judicial prevista nos artigos 276º e ss. do CPPT constitui causa de suspensão do decurso 
do prazo prescricional (cfr. conclusão 93. das alegações de recurso).

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel objecto do presente recurso foram 

dados como provados os seguintes factos:
A) Em 16/11/1998 o Serviço de Finanças do Marco de Canavezes instaurou contra a reclamante 

o PEF n.º 1813 -98/101152.9, pelas dívidas de (fls. Capa e fls. 1 a 8 do PEF): - -
A.1) SISA no valor de 72.000$00 e juros compensatórios no valor de 25.171$00, devidos pela 

aquisição em 23/6/1993, do artigo 82º rústico, da freguesia de Fornos, Marco de Canavezes, com data 
limite de pagamento voluntário em 31/10/1998; - -

A.2) SISA no valor de 15.524.0880$00 e juros compensatórios no valor de 2.462.138$00, devi-
dos pela aquisição de diversos prédios em 29/4/1994, com data limite de pagamento voluntário em 
1/11/1998; - -

A.3) SISA no valor de 15.930.000$00 e juros compensatórios no valor de 5.268.903$00, devi-
dos pela aquisição de diversos prédios em 31/12/1993, com data limite de pagamento voluntário em 
6/11/1998; - -

A.4) SISA no valor de 11.806.000$00 e juros compensatórios no valor de 1.913.543$00, devi-
dos pela aquisição de diversos prédios em 14/3/1994, com data limite de pagamento voluntário em 
30/10/1998; - -

B) As dívidas exequendas referidas em A.1) foram pagas (Apenso 89/2000).—
C) As dívidas exequendas referidas em A.2) foram parcialmente anuladas (Apenso 91/2000). -
D) As dívidas exequendas referidas em A.4) foram anuladas (Apenso 88/2000).—
E) A reclamante foi citada para o PEF, por carta registada com aviso de recepção, assinado em 

3/12/1998 (fls. 12 e verso do PEF).—
F) Em 18/12/1998 a reclamante requereu a prestação de garantia para suspensão do PEF por 

dedução de reclamação graciosa das liquidações das dívidas exequendas (fls. 10 13 do PEF).—
G) Por despacho de 5/1/1999 foi fixado o montante da garantia a prestar (fls. 16 do PEF).—
H) Em 19/1/1999, a reclamante prestou garantia no valor de 68.808.728$00 (fls. 18 do PEF).—
I) Por despacho de 19/1/2006, foi autorizada a redução da garantia prestada para o montante de 

254.347,53 € (fls. 99 do PEF).—
J) Em 31/3/2005, a reclamante requereu a redução da garantia prestada (fls. 72 do PEF). –
K) A garantia foi reduzida para o montante de 254.347,53 € em 7/2/2006 (fls. 101 e 102 do PEF).—
L) Por requerimento apresentado em 26/1/2010 a reclamante requereu a declaração da prescrição 

das dívidas exequendas e a extinção do PEF (fls. 144).—
M) Por despacho de 10/2/2010, o órgão de execução fiscal indeferiu o requerimento da reclamante, 

porquanto o prazo de prescrição das dívidas foi interrompido em 16/11/1998 e esteve suspenso de 
18/1/1999 até 19/12/2007 e de 7/5/2008 até 8/2/2010 (fls. 165).—
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N) Em 18/12/1998 a reclamante apresentou quatro reclamações graciosas, sendo uma por cada 
uma das liquidações de SISA (apensos).—

O) Em 23/12/1998, no processo de reclamação graciosa n.º 1813 -98/400071.4, e em 29/12/1998, 
nos restantes, foi lançada uma informação pelo chefe do Serviço de Finanças (apensos).—

P) Em 21/10/1999 os processos de reclamação graciosa foram remetidos à Direcção de Finanças 
do Porto (apensos).—

Q) Em 4/6/1999 a reclamante apresentou quatro petições iniciais de impugnação judicial, uma 
para cada uma das quatro liquidações das dívidas exequendas (Apensos dos processos de impugnação 
judicial).—

R) O processo de impugnação judicial n.º 88/2000 esteve parado por facto não imputável à im-
pugnante de 17/9/2001 até 23/12/2003 (fls. 55 desse processo).—

S) Esse processo reporta -se à dívida identificada em A.4), foi julgado procedente por sentença de 
20/2/2004, notificada às partes por carta registada em 26/2/2004 e não foi interposto recurso (fls. 59 e 
seguintes desse processo).—

T) O processo de impugnação judicial n.º 89/2000 esteve parado por facto não imputável à im-
pugnante de 10/7/2001 até 23/12/2003 (fls. 101 e 102 desse processo).—

U) Esse processo reporta -se à dívida identificada em A.1), foi julgado improcedente por sentença 
de 23/2/2004, notificada às partes por carta registada em 26/2/2004 e não foi interposto recurso (fls. 106 
e seguintes desse processo).—

V) O processo de impugnação judicial n.º 90/2000 esteve parado por facto não imputável à 
impugnante de 10/7/2001 até 23/12/2003 (fls. 80 e 81 desse processo).—

W) Esse processo reporta -se à dívida identificada em A.3), foi julgado improcedente por sentença 
de 23/2/2004, notificada às partes por carta registada em 26/2/2004, tendo sido interposto recurso em 
3/3/2004 (fls. 85 e seguintes desse processo).—

X) Este processo esteve ainda parado por facto não imputável à impugnante de 20/10/2004 a 
16/1/2006 (fls. 124 e 125 desse processo).—

Y) A sentença foi confirmada por douto acórdão do Colendo Supremo Tribunal Administrativo de 
5/7/2007, notificado às partes por carta registada em 9/7/2007 (fls. 204 e seguintes desse processo).—

Z) Por douto acórdão de 19/12/2007, notificado às partes por carta registada em 20/12/2007, foi 
indeferida a reforma do acórdão (fls. 253 e seguintes desse processo).—

AA) O processo de impugnação judicial n.º 91/2000 esteve parado por facto não imputável à 
impugnante de 17/9/2001 até 23/12/2003 (fls. 80 e 81 desse processo).—

BB) Esse processo reporta -se à dívida identificada em A.2), foi julgado parcialmente procedente 
por sentença de 25/2/2004, notificada às partes por carta registada em 27/2/2004, tendo sido interposto 
recurso em 2/3/2004 (fls. 85 e seguintes desse processo).—

CC) A sentença foi confirmada por douto acórdão do Colendo Supremo Tribunal Administrativo de 
6/6/2007, notificado às partes por carta registada em 7/6/2007 (fls. 206 e seguintes desse processo).—

DD) Por douto acórdão de 13/2/2008, notificado às partes por carta registada em 15/2/2008, foi 
indeferida a reforma do acórdão (fls. 276 e seguintes desse processo).—

EE) Em 7/5/2008, a reclamante apresentou petição inicial da oposição n.º 303/08.6 BEPNF 
(fls. 128 e apenso da oposição).—

FF) A oposição foi recebida em 3/6/2008 (fls. 36 do processo de oposição).—
GG) Por sentença de 28/7/2008 a Fazenda Pública foi absolvida do pedido, sentença confirmada 

por douto acórdão do Colendo Supremo Tribunal Administrativo de 12/11/2009, notificado às partes 
por carta registada em 17/11/2009 (fls. 47 e seguintes desse processo).—

HH) Em 8/3/2010 apresentou a petição inicial da reclamação de acto do órgão de execução fiscal 
(RAOEF) (fls. 4).—

II) Este processo deu entrada neste tribunal em 31/5/2010 (fls. 2).—
6 – Apreciando.
6.1 Da alegada prescrição das dívidas exequendas
A sentença recorrida, a fls. 289 a 296 dos autos, julgou não prescritas as dívidas exequendas 

 - relativas a Imposto Municipal de Sisa devido pela aquisição de diversos prédios em 31/12/1993 e em 
29/4/1994 (cfr. alíneas A.2 e A.3 do probatório fixado)  -, justificando o decidido, em síntese sua, nos 
termos seguintes (fls. 296 dos autos):

«No caso em apreço, atendendo que o prazo de prescrição é de 10 anos, contados a partir de 
12/5/1994 (data da entrada em vigor do novo prazo de prescrição) e que o prazo de prescrição correu 
daí até 4/6/1999 (data da autuação dos processos de impugnação judicial); de 14/1/2008 (dia seguinte 
ao trânsito em julgado do acórdão proferido no processo de impugnação judicial n.º 90/2000) até 
6/5/2008 (dia seguinte à data da apresentação da oposição), no caso da dívida impugnada no processo 
de impugnação judicial n.º 90/2000; de 28/2/2008 (dia seguinte ao trânsito em julgado do acórdão 
proferido no processo de impugnação n.º 91/2000) até 6/5/2008 (dia anterior à data da apresentação da 
oposição), no caso da dívida impugnada no processo de impugnação judicial n.º 91/2000; e de 1/12/2009 
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(dia seguinte ao trânsito em julgado do acórdão proferido no processo de oposição) até 7/3/2010 (dia 
anterior à data da apresentação desta RAOEF), é seguro que ainda não ocorreu o termo do prazo de 
prescrição» (fim de citação).

Advoga, contudo, a recorrente estarem as dívidas exequendas prescritas desde o passado dia 
16.11.2008 (cfr. as conclusões 65. e 99. das suas alegações de recurso), imputando à sentença recorrida 
erro de julgamento no cômputo do prazo de 10 anos que também considera aplicável (contado desde 
12.05.1994 – cfr. conclusão 63. das suas alegações de recurso)  - em virtude de errónea consideração de 
factos interruptivos e suspensivos  -, e bem assim de erro na interpretação e aplicação do disposto no 
artigo 49.º n.º 3 da LGT, redacção inicial e do artigo 49.º n.º 4 da LGT, redacção actual, imputando, 
inclusive, à interpretação deste último preceito adoptada pelo tribunal “a quo”  - no sentido da atribuição 
de efeito suspensivo do prazo de prescrição à reclamação de actos do órgão de execução fiscal o vício 
de inconstitucionalidade material  -, o vício de inconstitucionalidade material.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos 
e supra transcrito, pronunciou -se no sentido do não provimento do recurso, justificando fundadamente 
a razão pela qual as dívidas exequendas se não encontrarem prescritas.

Vejamos pois.
Não é controvertido nos presentes autos, sendo consensuais a este propósito o decidido e a posição 

sustentada pela recorrente (cfr. sentença recorrida a fls. 293 dos autos e conclusão 63. das alegações de 
recurso), o prazo de prescrição aplicável in casu (10 anos) e o dies a quo a considerar (o dia 12 de Maio 
de 1994), ex vi do disposto nos artigos 297.º n.º 1 do Código Civil, 4.º do Decreto -Lei n.º 154/91, de 
23 de Abril, 34.º números 1 e 2 do Código de Processo Tributário (CPT) e 180.º do Código do Imposto 
Municipal de Sisa e Imposto sobre Sucessões e Doações (CIMSISD), na redacção do Decreto -Lei 
n.º 119/94, de 7 de Maio.

Por tal conclusão não ser questionada, antes expressamente aceite, não integra o objecto do re-
curso, aceitando -se que se o prazo de prescrição tivesse corrido ininterruptamente, sem interrupção do 
seu decurso, ambas as dívidas exequendas teriam prescrito no dia 12 de Maio de 2004, ou seja, 10 anos 
completados desde o seu termo inicial.

Há que considerar, contudo, como bem decidido e aceite pela recorrente, que antes daquele prazo 
de 10 anos se completar, o prazo de prescrição foi interrompido em virtude da instauração da execução 
fiscal em 16 de Novembro de 1998 (cfr. a alínea A) do probatório fixado), pois que a lei vigente à data, 
por isso aplicável (ex vi do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil), atribuía à instauração da execução 
fiscal efeito interruptivo do prazo de prescrição (artigo 34.º n.º 3 do CPT), efeitos, porém, que se des-
graduavam em suspensivos (até à entrada em vigor da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro, que 
revogou o n.º 2 do artigo 49.º da LGT), se esta estivesse parada por período superior a um ano por 
facto não imputável ao sujeito passivo.

Ora, salvo no caso referido na parte final do parágrafo antecedente, a interrupção (da prescrição) 
inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente (cfr. o n.º 1 do artigo 326.º do Código 
Civil), não começando a correr novo prazo (igual ao primitivo – cfr. o n.º 2 do artigo 326.º do Código 
Civil) enquanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao processo (cfr. o n.º 1 do artigo 327.º 
do Código Civil), ou, tratando -se de execução fiscal, até à decisão que lhe puser termo, considerando-
-se como tal também a declaração em falhas (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da 
Obrigação Tributária: Notas Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas Global, 2010, pp. 57/62).

Errou, pois, a sentença recorrida ao considerar que em virtude da interrupção da prescrição moti-
vada pela instauração da execução fiscal, começou a correr prazo a partir daí (cfr. sentença recorrida, 
a fls. 293 dos autos), pois que, ao contrário do decidido e como bem diz o Excelentíssimo Procurador-
-Geral Adjunto, tal interrupção, a par de um efeito instantâneo de inutilização de todo o tempo até então 
decorrido, tem também associado um efeito duradouro, o de que a prescrição não corre enquanto o 
processo durar (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., pp. 57/62), salvo nos casos, que não é o 
dos autos e que deixaram de relevar com a revogação do n.º 2 do artigo 49.º da Lei Geral Tributária 
operada pela Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro, de paragem do processo por mais de um ano 
por facto não imputável ao sujeito passivo (em que a interrupção da prescrição deveria ser tomada em 
conta como se mera suspensão do prazo se tratasse).

Sucede, porém, que com a entrada em vigor da Lei Geral Tributária, em 1 de Janeiro de 1999, 
a instauração da execução deixou de estar legalmente prevista como facto interruptivo da prescrição, 
pelo que, a partir desta data, ambos os efeitos daquela interrupção da prescrição deixaram de se veri-
ficar (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit, pp. 105/106 e Acórdão deste Supremo Tribunal de 14 
de Julho de 2010, rec. n.º 550/10), começando a correr o prazo de prescrição de oito anos previsto no 
n.º 1 do artigo 48.º naquela lei.

Não é assim, contudo, no caso dos autos, pois que também as reclamações graciosas, deduzidas 
ainda na vigência do CPT  - em 18 de Dezembro de 1998 (cfr. a alínea N) do probatório) – tinham 
efeitos interruptivos do prazo de prescrição (artigo 34.º n.º 3 do CPT), efeitos esses que a Lei Geral 
Tributária, em todas as suas versões, manteve até hoje (cfr. o n.º 1 do artigo 49.º da LGT), daí que essa 
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interrupção releve igualmente para o cômputo do prazo de prescrição, fazendo com que a contagem do 
prazo não se tenha iniciado com a entrada em vigor da Lei Geral Tributária, mantendo -se a interrupção 
da prescrição e os seus efeitos.

E o mesmo se diga das impugnações judiciais posteriormente deduzidas já na vigência da Lei 
Geral Tributária  - em 4 de Junho de 1999 (cfr. a alínea Q) do probatório fixado)  -, a que o n.º 1 do 
artigo 49.º desta lei atribui também efeitos interruptivos (aliás à semelhança do que sucedia no n.º 3 
do artigo 34.º do CPT).

É certo que as impugnações estiveram paradas por mais de um ano por facto não imputável ao 
contribuinte em momento anterior ao da entrada em vigor da revogação do n.º 2 do artigo 49.º da Lei 
Geral Tributária (operada pela Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro) – cfr. as alíneas V) e W) e AA) 
e BB) do probatório fixado  -, o que, nos termos do regime então vigente e aplicável, faria com que essa 
interrupção da prescrição tivesse efeitos similares a uma suspensão do prazo. Sucede, porém, que essa 
paragem do processo acaba por não relevar em concreto, pois que até à autuação das impugnações o 
prazo não correu porque estava interrompido em virtude de outros factos interruptivos (a instauração 
da execução e a dedução de reclamações graciosas, que não estiveram paradas por mais de um ano por 
facto não imputável ao contribuinte) e não recomeça a correr um ano após a paragem porque estava 
suspenso, em virtude do efeito suspensivo daquelas mesmas impugnações acompanhadas de garan-
tia prestada para suspender a execução (artigo 49.º n.º 3 da Lei Geral Tributária, redacção inicial).

É certo que a garantia prestada o foi por ocasião da dedução das reclamações graciosas (cfr. a 
alínea F) do probatório), mas manteve -se para além delas na pendência das impugnações (e parece 
que mesmo da própria oposição posteriormente deduzida), razão pela qual as impugnações relativas 
às dívidas exequendas têm efeitos suspensivos do prazo de prescrição, ex vi do n.º 3 do artigo 49.º da 
LGT (na redacção vigente ao tempo em que foram deduzidas), desde a instauração dos respectivos 
processos até ao trânsito em julgado dos acórdãos que lhes puseram termo.

Deste modo, em rigor, o prazo de prescrição das dívidas exequendas começou a sua contagem 
somente após o trânsito em julgado das impugnações deduzidas (por cessação da suspensão), ou seja, 
a partir de 20 de Dezembro de 2007 (alínea Z do probatório), para a dívida exequenda de SISA relativa 
às aquisições efectuadas em 31 de Dezembro de 1993 (cfr. as alíneas A.3 e V) a Z) do probatório), e a 
partir de 15 de Fevereiro de 2008 (alínea DD) do probatório), para a dívida exequenda de SISA relativa 
às aquisições efectuadas em 29 de Abril de 1994 (cfr. as alíneas A.2 e AA) a DD) do probatório), pois 
que apenas a partir desse momento deixou de estar suspenso o prazo de prescrição.

Manifesto é, pois, não estarem prescritas as dívidas exequendas, sem necessidade sequer de 
considerar a nova suspensão que se poderá ter verificado entre a data em que foi deduzida oposição à 
execução fiscal (7 de Maio de 2008 – cfr. a alínea EE) do probatório) e o trânsito em julgado desta (17 
de Novembro de 2009 – cfr. a alínea GG) do probatório), se acompanhada da suspensão da cobrança 
da dívida (cfr. o n.º 4 do artigo 49.º da Lei Geral Tributária), o que parece ter sido o caso.

É, pois, manifesto, não estarem prescritas as dívidas exequendas, improcedendo as alegações da 
reclamante nesse sentido.

Inútil se torna considerar, porque irrelevante para a boa decisão, da alegada inconstitucionalidade 
da interpretação sufragada pelo tribunal “a quo” quanto ao âmbito de aplicação do actual n.º 4 do ar-
tigo 49.º da Lei Geral Tributária, pois que tal disposição legal não vem convocada na presente decisão 
e para ela não releva (como tal, o seu conhecimento consubstanciaria a prática de um acto inútil e como 
tal proibido pelo artigo 137.º do Código de Processo Civil).

Pelo exposto se conclui, pois, que o recurso não merece 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, com a presente 
fundamentação, a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto praticado pelo órgão da execução fiscal. Nulidade da sentença, 
por omissão de pronúncia. Caso julgado. Prescrição. Dívidas à Segurança Social.
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Sumário:

 I — Existe omissão de pronúncia quando o tribunal deixa de apreciar e decidir uma 
questão que haja sido chamado a resolver, a menos que o seu conhecimento tenha 
ficado prejudicado em face da solução dada ao litígio, sem prejuízo de a lei impor 
ou permitir o conhecimento oficioso de outras.

 II — A ofensa do caso julgado verifica -se quando uma decisão contraria uma outra 
anterior, transitada em julgado, proferida entre as mesmas partes, sobre o mesmo 
objecto e baseada na mesma causa de pedir.

 III — Com a entrada em vigor da lei n.º 17/2000, de 8/8, o prazo de prescrição das 
dívidas por contribuições para a Segurança Social passou a ser de 5 anos — cfr. 
o n.º 3 do seu artigo 63º — [prazo que foi mantido quer pela Lei n.º 32/2002, de 
20/12 (cfr. o n.º 1 do seu artigo 49º) quer pela Lei n.º 4/2007, de 16/1 (cfr. o n.º 3 
do seu artigo 60º)], contado (iniciado) a partir das datas em que a obrigação de 
pagamento deveria ter sido cumprida (nº 2 do artigo 63º da citada Lei n.º 17/2000, 
de 8/8), ou seja, a partir do dia 15 do mês seguinte àquele a que as contribuições 
dizem respeito (cfr. o n.º 2 do artigo 10º do DL n.º 199/99, de 8/6 e o artigo 6º do 
Decreto Regulamentar n.º 26/99, de 27/10).

 IV — Em face da sucessão no tempo de diferentes prazos de prescrição, impõe -se convo-
car a regra estabelecida no n.º 1 do artigo 297º do CCivil, de acordo com a qual 
deverá aplicar -se o prazo mais curto, que 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.

 V — Nos termos do n.º 3 do artigo 63º da Lei 17/2000, a prescrição só se interrompe por 
qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento do responsável 
pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da dívida.

 VI — A revogação do n.º 2 do artigo 49º da LGT (operada pelo artigo 90º da Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29/12) é inaplicável nos casos em que o período superior a um 
ano de paragem do processo de execução fiscal já tinha decorrido antes do início 
da vigência dessa norma revogatória (cfr. o artigo 91º da citada Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29/12).

Processo n.º 50/11 -30.
Recorrente: Limpecal — Sociedade de Limpezas, L.da

Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Limpecal – Sociedade de Limpezas, Lda. recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Almada, lhe julgou improcedente a reclamação deduzida contra o inde-
ferimento do pedido de reconhecimento de prescrição de dívida exequenda, proferido por órgão de 
execução fiscal.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1) Vem o presente recurso apresentado da douta sentença que julgou improcedente a reclamação 

apresentada, padecendo, todavia a mesma, no entendimento da recorrente, de flagrante erro de julga-
mento como se tentará demonstrar, sendo mesmo incompreensível a forma como o Tribunal recorrido 
se esquiva ao conhecimento da questão que obrigado estava a conhecer.

2) Na verdade, estamos perante um caso de omissão de pronúncia, pelo que a decisão proferida 
padece de nulidade, a qual deve ser declarada, podendo esse Venerando Tribunal conhecer da questão, 
por do processo constarem todos os elementos de facto pertinentes para a aplicação do direito.

3) Para poder sustentar -se que o STA tinha conhecido da questão era preciso que ele tivesse 
expressamente considerado o mesmo quadro de facto processual que agora se considerou provado, o 
que não verifica.

4) Se o STA não entrou em linha de conta com esse dado de facto processual, quer dizer que 
apreciou uma questão de prescrição em termos factuais processuais diferentes.

5) A circunstância de esse dado de facto constar do processo de execução apenso e poder ser 
relevado pelo STA, em virtude de a questão ser de conhecimento oficioso, só justifica a conclusão de 
que o STA não apreciou ou decidiu expressamente a mesma questão, mas outra.

6) Sendo assim, nunca o STA ou 1ª instância julgou a questão como agora se solicitava que fosse 
julgada: sendo diferente o fundamento de facto processual diferente é a questão jurídica. Essa é a razão 
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pela qual se pode renovar a questão da prescrição: mudando o quadro de facto processual ou outro 
muda a questão.

7) O não conhecimento da questão pelo STA, quando dela podia conhecer oficiosamente, constitui 
um erro silente ou oculto de julgamento e sobre erros silentes ou ocultos de julgamento não se forma 
caso julgado, pelo que a questão pode ser conhecida posteriormente pelo tribunal que for competente 
para ela.

8) Os limites do caso julgado são traçados pelos elementos identificadores da relação ou situação 
jurídica substancial definida pela sentença: os sujeitos, o objecto e a fonte ou título constitutivo.

9) Depois é preciso atender aos termos dessa definição, tendo a sentença autoridade para qualquer 
processo futuro, mas só em exacta correspondência com o seu conteúdo.

10) Não pode, por conseguinte, impedir que em novo processo se discuta e dirima aquilo que ela 
mesma não definiu (Manuel de Andrade, Noções, 285). Vid. Castro Mendes, Limites Objectivos do 
Caso Julgado em Processo Civil e Miguel Teixeira de Sousa, Sobre o Problema dos Limites Objectivos 
do Caso Julgado.

11) As dívidas em causa encontram -se prescritas, face ao que dispõem os regimes legais aplicáveis 
e à forma de contagem do prazo acima definida e que aqui se dá por inteiramente reproduzida.

Termina pedindo a procedência do recurso, que seja revogada a sentença recorrida e, consequente-
mente, seja proferido acórdão que julgue a reclamação procedente, declarando -se a prescrição das dívidas.

1.3. O Recorrido Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP., apresentou contra-
-alegações, concluindo do seguinte modo:

A) Encontram -se reunidos os pressupostos à existência da excepção dilatória de caso julgado;
B) O processo n.º 476/08.8BEALM tem a mesmo identidade de sujeitos processuais e de pedido 

(de prescrição da dívida em execução fiscal no PEF 1501200301004174).
C) Existe identidade na causa de pedir entre o processo de reclamação 476/08.8BEALM e a 

reclamação em crise nos presentes autos.
D) O recorrente não alega, para efeitos de prescrição, um período temporal novo, posterior à 

decisão transitada em julgado.
E) O decurso do tempo, ou seja, a matéria factual que o recorrente alega para se encontrar verifi-

cada a prescrição é precisamente a mesma que foi conhecida no âmbito do Processo 476/08.8BEALM.
F) A questão de facto da paragem do processo por mais de um ano já foi conhecida pelo STA e 

transitada em julgado.
Termina pedindo a confirmação do julgado.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, nos termos seguintes:
«1. Nulidade da sentença
A sentença recorrida equacionou e decidiu a questão da prescrição da dívida exequenda, embora 

em termos desfavoráveis à recorrente.
O sentido desfavorável da decisão não inquina a sua validade, apenas afectando o mérito, tornando -a 

susceptível de impugnação por via de recurso.
Neste contexto não se verifica a arguida nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, ainda 

que invocada em termos pouco inteligíveis no texto das alegações (art. 125º n.º 1 CPPT).
2. Excepção do caso julgado
A sentença constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que julga (art. 673º primeiro 

segmento CPC).
As questões de prescrição apreciadas na sentença recorrida e no acórdão STA -SCT proferido em 

25.02.2009 (fls. 349/355) não são idênticas quanto à causa de pedir: desde o trânsito em julgado do 
acórdão STA decorreu uma dilação temporal que, abstractamente considerada, pode alterar o sentido 
da solução da questão jurídica.

A força obrigatória do caso julgado formado pelo aresto do STA restringe -se à declaração de que, 
à data da sua prolação em 25.02.2009, as concretas dívidas exequendas subjacentes à relação material 
controvertida ainda não estavam prescritas (art. 671º n.º 1 CPC).

Neste contexto, por falta de identidade de causa de pedir, resultante de factos jurídicos distintos 
(diferentes períodos temporais), improcede a excepção do caso julgado que a recorrida discute nas 
alegações de recurso (fls. 377/380).

3. Prescrição
As dívidas exequendas emergem de contribuições para a Segurança Social (período temporal 

Maio 1998/Novembro 2001).
a) I. Contribuições Maio 1998/Janeiro 2001
É aplicável o prazo de prescrição de 5 anos iniciado: em 5.02.2001 (art. 297º n.º 1 CCivil; arts. 63º 

n.º 2 e 119º Lei n.º 17/2000, 8 Agosto).
II. Contribuições Fevereiro 2001/Novembro 2001
É aplicável o prazo de prescrição de 5 anos iniciado a partir da data em que a obrigação de paga-

mento deveria ter sido cumprida (art. 63º n.º 2 Lei n.º 17/2000, 8 Agosto).
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b) a citação da executada em 28.05.2003 interrompeu o prazo de prescrição (art. 63º n.º 3 Lei 
n.º 17/2000, 14 Agosto; probatório n.º 2).

c) o efeito interruptivo cessou em consequência da paragem do PEF, por período superior a um ano 
e por motivo não imputável à executada, entre 9.09.2003 e 16.11.2004 (probatório nºs 4/6); os prazos 
prescricionais retomam o seu curso, somando -se o período decorrido desde o início (cf. supra a)) até à 
data da autuação do PEF (22.05.2003) ao que decorrer após 9.09.2004 (art. 49º n.º 2 LGT).

d) posteriormente a 10.09.2004 não se verificou outro facto interruptivo do prazo, porque não foi 
dado ao responsável pelo pagamento conhecimento de qualquer diligência administrativa conducente 
à cobrança da dívida.

e) a revogação do art. 49º n.º 2 LGT (operada pelo art. 90º Lei n.º 53 -A/2006, 29 Dezembro) é 
inaplicável, porque o período superior a um ano de paragem do PEF já tinha decorrido antes do início 
da vigência da norma revogatória (art. 91º Lei n.º 53 -A/2006, 29 Dezembro).

f) a reclamação apresentada contra decisão proferida pelo órgão da execução fiscal (art. 276º 
CPPT) não suspende o prazo de prescrição pelos motivos que se enunciam:

 - não está contemplada como facto com eficácia suspensiva na previsão da disposição normativa 
aplicável (art. 49º n.º 4 LGT).

 - inscrevendo -se a prescrição das obrigações tributárias no domínio das garantias dos contribuin-
tes, está sujeita ao princípio da legalidade tributária e abrangida na reserva de lei da Assembleia da 
República (arts. 103º n.º 2 e 165º n.º 1 alínea i) CRP RC/97; art. 8º n.º 1 LGT).

 - eventual lacuna de norma tributária sobre garantias dos contribuintes não é susceptível de inte-
gração analógica (art. 11º n.º 4 LGT).

No contexto descrito verifica -se a prescrição das dívidas tributárias exequendas.
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - declaração de prescrição das dívidas tributárias exequendas
 - procedência da reclamação»
1.5. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Em 22/05/2003, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1501200301004174, que corre 

termos na Secção de Processos de Setúbal do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, por 
dívidas da sociedade por quotas sob a firma Limpecal – Sociedade de Limpezas, Lda. àquele Instituto 
de Contribuições dos meses de Abril de 1997 a Novembro de 2001, no montante de € 158.505,94 (cfr. 
doc. junto a fls. 1 a 7 do processo executivo junto aos autos);

2. Em 28/05/2003 foi citada a executada no âmbito do processo de execução fiscal identificado 
no ponto anterior (cfr. doc. junto a fls. 8 e 9 do processo executivo identificado no ponto anterior);

3. Em 14/08/2003, a executada pede que seja aceite uma dação em pagamento da dívida exequenda 
(cfr. doc. junto a fls. 28 e segs. do processo executivo junto aos autos);

4. Por ofício de 09/09/2003, foi comunicado à executada que o pedido identificado no ponto 
anterior havia sido indeferido (cfr. doc. junto a fls. 34 e segs. do processo executivo);

5. Em 16/11/2004 é emitido um mandato de penhora (cfr. doc. junto a fls. 43 do processo execu-
tivo junto aos autos);

6. O processo esteve parado entre 09/09/2003 e 16/11/2004;
7. Entre a data da penhora, identificada no ponto anterior, e 24/06/2005, são feitas várias diligências 

pelos Serviços no sentido de apurar se existem bens em nome da executada (cfr. docs. juntos a fls. 45 
a 58 do processo executivo);

8. Em 04/12/2007, é apresentado um requerimento pela executada a requerer que fosse declarada a 
prescrição das dívidas exequendas (cfr. doc. junto a fls. 59 a 67 do processo executivo junto aos autos);

9. Em 19/05/2008, foi proferido despacho a declarar prescritas as dívidas referentes ao período de 
Abril de 1997 a Abril de 1998 (cfr. doc. junto a fls. 74 do processo executivo junto aos autos);

10. Em 23/05/2008, foi apresentada uma Reclamação do Acto do órgão de execução fiscal, pela 
executada, invocando a prescrição das dívidas exequendas (cfr. doc. junto a fls. 77 a 97 do processo 
executivo junto aos autos);

11. A Reclamação identificada no ponto anterior correu termos neste Tribunal sob o n.º 476/
08.8BEALM (cfr. doc. junto a fls. 114 do processo executivo junto aos autos);

12. Em 10/09/2008, foi proferida sentença no processo identificado no ponto anterior (cfr. doc. 
junto a fls. 332 e segs. dos autos);

13. Em 29/09/2008 foi admitido o recurso da decisão identificada no ponto anterior, tendo sido 
atribuído efeito suspensivo ao recurso (cfr. doc. junto a fls. 337 dos autos);
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14. Por Acórdão do STA de 25/02/2009, as dívidas referentes ao período de Maio de 1998 a 
Novembro de 2001 foram consideradas não prescritas, transitado em julgado em 21/07/2009 (cfr. doc. 
junto a fls. 182 a 188 dos autos);

15. Por ofício de 05/03/2009, foi solicitada a sociedade Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. 
informação sobre a existência de créditos penhoráveis da executada (cfr. doc. junto a fls. 142 dos autos);

16. Em 22/05/2009, foi solicitada ao Banco de Portugal informação sobre a existência de valores 
depositados em nome da executada (cfr. doc. junto a fls. 162 dos autos);

17. Por fax de 03/06/2009, veio a Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. informar que os créditos 
da executada sobre si são no montante de € 268.022,58 identificando as facturas a que os mesmos se 
reportam (cfr. doc. junto a fls. 163 dos autos);

18. Em 04/06/2009, foi lavrado um Auto de Penhora dos créditos detidos pela executada junto da 
sociedade Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (cfr. doc. junto a fls. 165 e 166 dos autos);

19. Em 30/06/2009, vem a executada suscitar a questão da prescrição da dívida exequenda (cfr. 
doc. junto a fls. 196 a 200 dos autos);

20. Em 09/07/2009, foi proferido despacho do qual consta o seguinte: “(...) Pelo exposto, con-
siderando que a questão da prescrição das dívidas em cobrança coerciva no processo de execução 
fiscal n.º 1501200301004174 já foi dirimida e julgada em sede judicial, nada mais ter este órgão 
acrescentar à sua posição sobre a exequibilidade das dívidas em execução fiscal.” (cfr. doc. junto a 
fls. 27 dos autos);

3.1. O presente recurso vem interposto da sentença que julgou improcedente a reclamação dedu-
zida contra acto de órgão de execução fiscal que indeferira o pedido de reconhecimento da prescrição 
da dívida em execução na presente execução fiscal, relativa a contribuições para a Segurança Social 
dos meses de Maio de 1998 a Novembro de 2001.

a) A sentença começa por apreciar a excepção do caso julgado invocada pela exequente reclamada 
(o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social), julgando -a improcedente.

Na verdade, no articulado de resposta à reclamação, o IGFSS, invocara a excepção do caso jul-
gado, alegando o seguinte:

 - já anteriormente e no âmbito do processo n.º 476/08.8BEALM, a ora recorrente reclamara, nos 
termos do disposto no art. 276º do CPPT, da decisão do órgão de execução fiscal, que indeferira um 
seu requerimento de declaração de prescrição da dívida exequenda a que se reporta este Processo de 
Execução Fiscal n.º 1501200301004174, sendo que da decisão judicial ali proferida foi interposto re-
curso para o STA, o qual, por Acórdão de 25/2/2009, decidiu pela não prescrição das referidas dívidas 
relativas aos meses de Maio de 1998 a Novembro de 2001.

 - e, interposto recurso para o Tribunal Constitucional, foi mantida a decisão do STA, tendo tran-
sitado em julgado.

Mas, como se disse, a sentença julgou esta excepção improcedente, com a fundamentação se-
guinte:

 - a questão que se coloca nos autos abrange um período temporal distinto do que foi objecto de 
decisão no processo que correu termos sob o n.º 476/08.8BEALM, pois que, o processo executivo po-
deria não estar prescrito à data da interposição da acção anterior e já se encontrar prescrito, nesta data, 
em virtude de lhe sobrevirem facto novos. E efectivamente a paragem do processo executivo, por um 
período superior a um ano, não foi apreciada no âmbito do citado processo.

 - assim, a circunstância de, no âmbito do processo supra identificado não ter sido julgada pro-
cedente a questão da prescrição da dívida não significa que, neste momento, essa prescrição não se 
possa já ter verificado.

 - no entanto, o facto alegado pela Reclamante de que o processo executivo se encontrou pa-
rado entre 09/09/2003 e 16/11/2004 não poderá ser objecto de conhecimento por parte do Tribunal 
uma vez que se trata de facto que já constava do processo executivo apenso àquele processo de 
Reclamação n.º 476/08.8BEALM e, como tal, foi objecto de julgamento quer em 1ª instância quer 
pelo acórdão do STA, pelo que encontra abrangido pelo caso julgado material e o Tribunal não 
pode pronunciar -se.

b) Apreciando, em seguida a questão da prescrição das dívidas, a sentença veio a julga -las não 
prescritas, com a fundamentação seguinte:

As Reclamações dos Actos dos Órgãos de execução fiscal, previstas no art. 276º do CPPT, têm 
efeito suspensivo, ou seja, com a sua interposição e quando as mesmas devam subir imediatamente, 
o processo executivo não pode prosseguir, para além das diligências necessárias a garantir a dívida 
exequenda, não se podendo considerar que o prazo de prescrição da dívida exequenda possa correr, 
pelo que o mesmo deve ficar suspenso.

Daqui decorre que, entre 23/05/2008 e a data em que foi proferida a sentença nos presentes autos, 
o processo de execução fiscal esteve suspenso, para todos os legais efeitos.

No entanto, tendo sido interposto recurso pela Reclamada (IGFSS) da decisão proferida na 1ª ins-
tância, e tendo a este sido atribuído efeito suspensivo, o prazo prescricional continuou suspenso por força 
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da suspensão do processo executivo, pelo que apenas a partir do trânsito em julgado da decisão do STA, 
de 25/02/2009, que apenas ocorreu em 21/09/2009, é que o processo em causa deixou de estar suspenso.

Ora, sendo, no caso, aplicável o regime prescricional constante da Lei n.º 17/2000, de 8/8, e que 
entrou em vigor em 5/2/2001, por ser este o regime mais favorável à Reclamante, o prazo de prescrição 
terminaria a 6/2/2006, a menos que algum facto interruptivo viesse a ocorrer no domínio da nova lei e 
de acordo com o regime ai estabelecido.

Porém, o n.º 2 do art. 49º desse diploma determina que a prescrição se interrompe por qualquer 
diligência administrativa, realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente 
à liquidação ou cobrança da dívida, no caso dos autos, conforme decorre do ponto 2 do probatório 
supra, a executada foi citada no âmbito do processo executivo em 28/5/2003, pelo que, nesta data se 
interrompeu a prescrição.

E o processo correu normalmente até 9/9/2009 (cfr. pontos 3 e 4 do probatório).
Assim, à data em que foi interrompida a prescrição, e relativamente ao mês mais recente – No-

vembro de 2001, cuja prescrição inicia o seu cômputo em 16/12/2001 – haviam decorrido 1 ano 5 meses 
e 12 dias do prazo prescricional.

Como o processo esteve parado mais de um ano por facto imputável à exequente e não à executada 
a partir de 9/9/2004, o prazo prescricional voltaria a correr em 9/9/2004.

Do processo, de execução fiscal não consta nenhum elemento que permita afirmar que aquele auto 
de penhora foi por alguma forma notificado à executada, pelo que não ocorreu nenhuma circunstância 
que permitisse interromper de novo o prazo prescricional.

Assim sendo, e tendo já decorrido 1 ano, 5 meses e 12 dias do prazo prescricional faltavam decorrer 
3 anos 6 meses e 18 dias, pelo que este deveria ter terminado em 27/3/2008.

No entanto, em 1/1/2007, entrou em vigor o OE para 2007, aprovado pela Lei n.º 53 -A, de 29/12, 
que revogou o disposto no n.º 2 do art. 49º da LGT, pelo que as paragens dos processos de execução 
fiscal deixaram de ter a virtualidade de fazer voltar a correr o prazo prescricional.

Assim sendo, e a partir de 1/1/2007 o prazo prescricional voltou a estar suspenso.
3.2. É do assim decidido que a recorrente discorda.
E, de acordo com as Conclusões do recurso, invoca a nulidade da sentença, por omissão de pro-

núncia quanto à questão da prescrição (cfr., nomeadamente a Conclusão 2ª) e imputa à sentença erro 
de julgamento, no que concerne à prescrição da dívida.

Por sua vez, a recorrida IGFSS discute, nas respectivas contra -alegações, a excepção do caso 
julgado.

Estas são, portanto, as questões que aqui importa decidir.
Vejamos.
4.1. Quanto à nulidade da sentença, por omissão de pronúncia
Prevista no art. 125º do CPPT e na alínea d) do art. 668º do CPC, a nulidade da sentença por 

omissão de pronúncia está directamente relacionada com o comando constante do n.º 2 do art. 660º 
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 questão 
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, como bem refere o MP, a nulidade por omissão de pronúncia vem invocada em termos 
pouco inteligíveis no texto das alegações. Todavia, descortina -se que a recorrente entende que a sen-
tença devia ter conhecido da questão da prescrição, mas relevando, nesse âmbito, também o facto, por 
si alegado, de que o processo executivo se encontrou parado entre 9/9/2003 e 16/11/2004.

Ora, como se vê do texto da sentença recorrida, foi apreciada e decidida a questão da prescrição da 
dívida exequenda, embora em termos desfavoráveis à recorrente e exarando -se que aquela factualidade 
(alegação da paragem do processo executivo entre 9/9/2003 e 16/11/2004) não poderia ser objecto de 
conhecimento.

E, como aliás constitui jurisprudência pacífica e reiterada, 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 susten-
tação do seu ponto de vista quanto à apreciação e decisão dessas questões, sendo que, como ensina o 
Prof. Alberto dos Reis (cfr. 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».
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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 Reclamante 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 sofrer de erro de julgamento por não ter 
atendido ou ponderado a argumentação apresentada pela parte.

Todavia, essa é uma outra vertente do julgamento que, podendo eventualmente contender com o 
mérito da decisão, não contenderá com os vícios formais da sentença.

Aliás, no caso, a recorrente vem agora, em sede de recurso, alegar também, precisamente, erro de 
julgamento quanto à matéria da prescrição da dívida. Alegação que só se compreende se se entender 
que, afinal, a sentença sempre apreciou a questão.

Em suma, não se vê que a sentença recorrida tenha omitido pronúncia sobre a questão suscitada, 
não ocorrendo, portanto, a respectiva nulidade.

4.2. Quanto à excepção do caso julgado
Como se disse, esta é questão invocada pela recorrida IGFSS, nas respectivas contra -alegações.
Mas, adianta -se desde já, a recorrida carece de razão legal.
Com efeito, é sabido que o caso julgado (excepção dilatória) se caracteriza essencialmente pela 

não susceptibilidade de impugnação de uma decisão em razão do seu trânsito em julgado, o qual, 
por sua vez, decorre da não susceptibilidade de interposição de recurso ordinário ou de reclamação 
(art. 677º do CPC).

Quando uma decisão contraria uma outra anterior, transitada em julgado, proferida entre as 
mesmas partes, sobre o mesmo objecto, baseada na mesma causa de pedir (cfr. Manuel de Andrade, 
Noções Elementares de Processo Civil, Coimbra, 1979, 309) verifica -se ofensa do caso julgado material 
(arts. 497º, 498º, 671º e 672º do CPC).

A ofensa do caso julgado formal verifica -se quando no mesmo processo se profere decisão con-
trária a outra sobre a relação processual, salvo se esta, por sua natureza, for insusceptível de recurso 
de agravo (art. 672º do CPC). Ou seja, os despachos que incidam sobre a relação processual têm força 
obrigatória dentro do processo, salvo se, por sua natureza, não admitirem recurso de agravo.

E, de acordo com o disposto no art. 673º do CPC, a sentença constitui caso julgado nos precisos 
limites e termos em que julga.

A força obrigatória do caso julgado formado por tal decisão restringe -se à declaração de que, 
à data da sua prolação em 25/2/2009, as concretas dívidas exequendas subjacentes à relação mate-
rial controvertida (nos termos em que esta se apresentava) ainda não estavam prescritas (art. 671º 
n.º 1 CPC).

No que aqui importa, no citado acórdão do STA exara -se o seguinte:
«… de acordo com a factualidade estabelecida no probatório, a ora recorrida foi citada no processo 

de execução fiscal a 28/05/03 (B do probatório), ou seja, antes de completado o prazo de prescrição 
que viria a ter lugar, como já se disse, a 06/02/06.

A verificação desse facto reveste eficácia interruptiva por forma a eliminar para efeito de prescri-
ção todo o tempo anteriormente decorrido e obstar ao decurso do prazo de prescrição até ao termo do 
processo de execução fiscal (artigo 327º, n.º 1 do CC  - efeito duradouro da interrupção da prescrição), 
sendo de realçar que não consta do probatório que esse processo tenha estado parado por mais de um 
ano por facto não imputável à recorrida (cfr. artigo 49º, n.º 2 da LGT, antes da sua revogação operada 
pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro).»

Ora, como salienta o Prof. Lebre de Freitas, a «determinação do âmbito objectivo do caso julgado 
postula a interpretação prévia da sentença, isto é, a determinação exacta do seu conteúdo (dos seus 
“precisos limites e termos”). Releva, nomeadamente, para o efeito, a leitura que a sentença faça sobre 
o objecto do processo, isto é, sobre os pedidos formulados pelo autor e pelo réu reconvinte: o caso 
julgado tem a extensão objectiva definida pelo pedido e pela causa de pedir (…), mas não é indiferente 
a interpretação que o próprio tribunal faça da extensão de um e de outra …» (CPC Anotado, 2001, 
Vol. II, anotação 2 ao art. 673º, pag. 683).

E, atentando quer na petição inicial da reclamação sobre a qual versou o referido ac. do STA, de 
25/2/09, quer no próprio aresto em questão, vemos que nem a reclamante fundara o pedido de decla-
ração de prescrição naquela factualidade, nem o acórdão a considerou sob tal prisma (exarando que 
«não consta do probatório que esse processo tenha estado parado por mais de um ano por facto não 
imputável à recorrida»), não entrando em linha de conta com esse dado de facto processual. A questão 
da prescrição foi, pois, apreciada com base em termos factuais (processuais) diferentes e, como alega 
a recorrente, a circunstância de esse dado de facto constar do processo de execução apenso e poder ser 
relevado pelo STA, em virtude de a questão ser de conhecimento oficioso, só justifica a conclusão de 
que o STA não apreciou ou decidiu expressamente a mesma questão, mas outra. Ou seja, o STA ou a 
1ª instância não julgaram a questão como agora se pediu que fosse julgada.
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Pelo que, sendo diferente o fundamento de facto processual, diferente é a questão jurídica.
Aliás, como salienta o MP, desde o trânsito em julgado do acórdão do STA decorreu uma dilação 

temporal que, abstractamente considerada, pode alterar o sentido da solução da questão jurídica.
Assim sendo, porque o alcance do caso julgado está, no caso, limitado aos termos atrás referidos 

(cfr. art. 673º do CPC), não fica impedida a apreciação da prescrição (em termos da contagem do prazo 
à luz dos elementos ora julgados provados), improcedendo a respectiva excepção que a recorrida discute 
nas contra -alegações de recurso.

4.3. Quanto à prescrição
4.3.1. As dívidas exequendas respeitam a contribuições para a Segurança Social dos meses de 

Maio de 1998 a Novembro de 2001.
Ora, conforme foi já decido (regime que deve aqui ser acatado) no acórdão proferido em 25/2/2009, 

o prazo de prescrição destas dívidas era, à data, de 10 anos (cfr. o art. 14º do DL n.º 103/80, de 9/5 e o 
art. 53º da Lei n.º 28/84, de 14/8), contados do início do ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido 
o facto tributário (cfr. o art. 27º do CPCI e o n.º 2 do art. 34º do CPT, então aplicáveis).

E com a entrada em vigor da LGT (cfr. o n.º 1 do seu art. 48º) manteve -se este regime quanto ao 
termo inicial da contagem do prazo, pois que, passando a ser «… aplicada a distinção entre impostos 
periódicos e de obrigação única, para efeitos de determinação do termo inicial do prazo de prescrição», 
à «face deste critério, por razões idênticas às que se referiram relativamente ao IVA, as contribuições 
para a Segurança Social devem considerar -se tributos de obrigação única, contando -se o prazo de pres-
crição a partir da data da ocorrência dos factos tributários.» (Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição 
da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, pag. 50).

Porém, com a entrada em vigor da lei n.º 17/2000, de 8/8 (entrada em vigor em 5/2/2001 – cfr. o 
seu art. 119º) o prazo de prescrição destas dívidas passou a ser de 5 anos – cfr. o n.º 3 do seu art. 63º 
 - [prazo que foi mantido quer pela Lei n.º 32/2002, de 20/12 (cfr. o n.º 1 do seu art. 49º) quer pela Lei 
n.º 4/2007, de 16/1 (cfr. o n.º 3 do seu art. 60º)], contado (iniciado) a partir das datas em que a obrigação 
de pagamento deveria ter sido cumprida (nº 2 do art. 63º da citada Lei n.º 17/2000, de 8/8), ou seja, a 
partir do dia 15 do mês seguinte àquele a que as contribuições dizem respeito (cfr. o n.º 2 do art. 10º 
do DL n.º 199/99, de 8/6 e o art. 6º do Decreto Regulamentar n.º 26/99, de 27/10). (1)

E pelo n.º 4 do referido art. 63º da Lei n.º 17/2000, de 8/8, foi, também, introduzido um regime 
especial de interrupção da prescrição: «A prescrição interrompe -se por qualquer diligência adminis-
trativa, realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à 
cobrança da dívida».

4.3.2. Assim sendo, e tornando ao caso dos autos, verifica -se o seguinte:
a) Quanto às dívidas emergentes das contribuições dos meses de Maio de 1998 a Janeiro de 

2001, o prazo da respectiva prescrição era, inicialmente de 10 anos (art. 13º do DL n.º 103/80, de 
9/5 e art. 53º, n.º 2, da Lei n.º 28/84, de 14/8), contado desde o início do ano seguinte àquele em que 
tivesse ocorrido o facto tributário (cfr. o n.º 2 do art. 34º do CPT, bem como, posteriormente, o n.º 1 
do art. 48º da LGT).

 - Mas com a entrada em vigor da lei n.º 17/2000, de 8/8 (entrada em vigor em 5/2/2001 – cfr o 
seu art. 119º) esse prazo de prescrição passou a ser de 5 anos – cfr. o n.º 3 do seu art. 63º  - [prazo que 
foi mantido quer pela Lei n.º 32/2002, de 20/12 (cfr. o n.º 1 do seu art. 49º) quer pela Lei n.º 4/2007, de 
16/1 (cfr. o n.º 3 do seu art. 60º)], contado (iniciado) a partir das datas em que a obrigação de pagamento 
deveria ter sido cumprida (nº 2 do art. 63º da citada Lei n.º 17/2000, de 8/8).

 - E, assim sendo, em face da sucessão no tempo de diferentes prazos de prescrição, impõe -se 
convocar a regra estabelecida no n.º 1 do art. 297º do CCivil, de acordo com a qual deverá aplicar -se 
o prazo mais curto, que 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.

 - Daí que, aplicando tal regra ao presente caso, fica claro que à data da entrada em vigor (5/2/2001) 
da nova lei (Lei n.º 17/2000), mesmo não tendo ocorrido qualquer facto interruptivo no domínio da lei 
antiga, de acordo com o regime nela previsto, faltavam mais de cinco anos para o prazo da prescrição 
se completar (segundo a lei antiga as contribuições de Maio de 1998 apenas prescreveriam em Junho 
de 2008, e nos meses seguintes as restantes).

 - É, portanto, aplicável o novo prazo de 5 anos, por ser mais curto e faltar mais tempo para se 
completar o prazo de 10 anos fixado na lei antiga.

b) No que se refere às contribuições relativas aos meses de Fevereiro a Novembro de 2001, não 
se coloca qualquer questão de sucessão de leis no tempo, uma vez que os correspondentes factos tri-
butários ocorreram já no domínio da lei nova (Lei n.º 17/2000).

c) Importa, portanto, concluir que, no caso, será de atender, quanto a todas as dívidas (quer 
às relativas às contribuições dos meses de Maio de 1998 a Janeiro de 2001, quer às relativas às 
contribuições dos meses de Fevereiro a Novembro de 2001), ao prazo de prescrição de cinco 
anos previsto na Lei n.º 17/2000, embora quanto a estas últimas, o prazo seja contado a partir das 
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datas em que a obrigação de pagamento deveria ter sido cumprida (nº 2 do art. 63º da citada Lei 
n.º 17/2000, de 8/8).

E, assim sendo, o prazo de prescrição (5 anos) terminaria, para as dívidas emergentes das con-
tribuições de Maio a Dezembro de 1998, em Janeiro de 2004 e para as emergentes das contribuições 
dos anos de 1999, 2000 e do mês de Janeiro de 2001, em Janeiro de 2005, Janeiro de 2006 e Janeiro 
de 2007, respectivamente.

E para as dívidas referentes aos meses de Fevereiro a Novembro de 2001, tal prazo terminaria, 
respectivamente, nos meses de Março a Dezembro de 2006.

4.3.3. Contudo, já no domínio da nova Lei, ocorreu um facto a que ela própria reconhece efeito 
interruptivo: a citação da executada, ocorrida em 28/5/2003 (cfr. o n.º 2 do Probatório).

Na verdade, tal citação constitui -se como facto interruptivo da prescrição, conforme resulta do 
disposto no n.º 3 do art. 63º da Lei n.º 17/2000, de 14/8, sendo que, como se salienta no ac. deste STA, 
de 11/3/2009, rec. 050/09, «… nos termos do artigo 12º do CC, estando em vigor esta nova lei há que 
atender aos factos relevantes ocorridos na sua vigência a que ela própria reconhece efeito suspensivo 
ou interruptivo.

Ora, nos termos do artigo 63º, n.º 3 da citada Lei 17/2000, a prescrição só se interrompe por qual-
quer diligência administrativa, realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente 
à liquidação ou à cobrança da dívida.

Significa isto que, com a vigência desta Lei, a execução deixou de ter só por si o efeito interruptivo 
já enunciado, sendo necessário agora a realização de alguma diligência administrativa conducente à 
liquidação ou à cobrança da dívida com conhecimento do responsável pelo pagamento desta.

Diligências administrativas, para este efeito, serão todas as que ocorram nos processos admi-
nistrativos de liquidação e nos processos de execução fiscal, conducentes à liquidação e cobrança da 
dívida, de que venha a ser dado conhecimento ao devedor (como a citação, a penhora, a notificação 
do responsável subsidiário para se pronunciar sobre a possibilidade de reversão e a notificação do acto 
que a decide).

De resto, a própria LGT, que entrou em vigor em 1/1/99, também já só previa como causas de 
interrupção da prescrição a citação (a partir da alteração introduzida no seu art. 49º pela Lei 100/99, 
de 26/7), o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo 
mas não a instauração da execução.» (no mesmo sentido cfr., também, o Cons. Jorge Lopes de Sousa, 
loc. cit. pags. 127 a 129).

4.3.4. Porém, apesar desta interrupção do prazo de prescrição, o efeito interruptivo veio a cessar em 
consequência da paragem do processo de execução fiscal, por período superior a um ano e por motivo 
não imputável à executada, entre as datas de 9/9/2003 e 16/11/2004 (cfr. os nºs. 4 e 6 do Probatório). 
Ou seja, aquela interrupção não teve virtualidade de inutilizar para a prescrição todo o prazo até então 
decorrido. Ao invés, os prazos prescricionais retomaram o seu curso, somando -se o período decorrido 
desde o início até à data da autuação do processo de execução (22/5/2003) ao decorrido após 9/9/2004 
(art. 49º n.º 2 da LGT), sendo que a revogação deste n.º 2 do art. 49º da LGT (operada pelo art. 90º da 
Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12) é inaplicável ao presente caso, uma vez que o período superior a um ano 
de paragem do processo de execução fiscal já tinha decorrido antes do início da vigência dessa norma 
revogatória (cfr. o art. 91º da citada Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12).

Com efeito, esta revogação do n.º 2 do artigo 49º da LGT operada pela Lei n.º 53 -A/2006 só é 
aplicável às situações em que ainda não tivesse decorrido mais de um ano de paragem do processo 
por facto não imputável ao sujeito passivo, pois o artigo 91º dessa mesma Lei 53 -A/2006 determinou 
expressamente que «a revogação do n.º 2 do artigo 49º da LGT aplica -se 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».

Daí que se o curso do prazo de prescrição já tivesse sido reatado em 1/1/2007 (data em que opera 
a revogação do n.º 2 do art. 49º da LGT), por força de paragem do processo nos termos ali previstos, 
essa revogação não pode produzir efeitos sobre essa consumada cessação do efeito interruptivo e a sua 
transmutação em efeito meramente suspensivo da prescrição.

É neste ponto, portanto, que a sentença recorrida enferma de erro de julgamento, já que conside-
rou que a revogação de tal preceito deteve a contagem do prazo de prescrição que entretanto se havia 
reiniciado.

Ora, posteriormente a 9/9/2004 não se verificou outro facto interruptivo do prazo, já que não foi 
dado conhecimento, ao responsável pelo pagamento, de qualquer diligência administrativa conducente 
à cobrança da dívida.

4.3.5. É certo que, tendo a recorrente apresentado, em 4/12/2007, um requerimento no qual pedia 
que fosse declarada a prescrição das dívidas, e que por tal requerimento ter sido apenas parcialmente 
deferido (em 19/5/2008) a mesma recorrente deduziu, em 23/5/2008, uma reclamação do acto do órgão 
de execução fiscal (art. 276º do CPPT), cuja decisão transitou em julgado apenas em 21/7/2009 (cfr. 
nºs. 8 a 14 do Probatório).
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Porém, quer se entenda (como o MP, pelas razões constantes do seu douto Parecer) que essa 
reclamação não suspende o prazo de prescrição, quer se entenda, como cremos dever entender -se, 
na esteira do Cons. Jorge de Sousa, (2) que entre os casos de suspensão da prescrição se enquadram 
todos os que sejam abrangidos pelas designações genéricas de meios processuais incluídos no n.º 4 do 
art. 49º da LGT («reclamação, impugnação, recurso ou oposição»), «quando determinam a suspensão 
da cobrança da dívida», e designadamente, também a «reclamação de actos praticados pelo órgão da 
execução fiscal e outras autoridades da administração tributária [prevista nos arts. 276º a 278º do CPPT, 
denominada também como «recurso» no art. 101º, alínea d), da LGT e no art. 97º, n.º 1, alínea n), do 
CPPT], desde que seja invocado um fundamento de inexigibilidade (pois só nestes casos se suspenderá 
a execução, à face do n.º 1 do art. 169º do CPPT)», que são todos aqueles em que tenha sido prestada 
garantia ou tenha sido efectuada penhora que garanta a totalidade da dívida exequenda e acrescido, o 
que é verdade é que, no caso vertente, dada a supra apontada transmutação do prazo interruptivo em 
prazo suspensivo, por força da paragem do processo por mais de um ano e por causa não imputável à 
recorrente, ocorreu já a prescrição das dívida aqui em causa.

Com efeito, relativamente às dívidas de contribuições referentes aos anos de 1998 a 2000 e ao 
mês de Janeiro de 2001, decorreram, desde 5/2/2001 (data em que entrou em vigor a Lei n.º 17/2000, 
de 8/8, que fixou em 5 anos o prazo de prescrição das dívidas aqui em causa) até 28/5/2003 (data em 
que a recorrente foi citada para a execução) 2 anos, 3 meses e 23 dias.

E desde 9/9/2004 (data em que o prazo retomou o seu curso, após a paragem do processo por 
1 ano) até 23/5/2008 (data em que foi interposta a mencionada reclamação de acto do órgão de execução 
fiscal, prevista no art. 276º do CPPT) decorreram mais 3 anos, 8 meses e 14 dias.

Somando, pois, estes dois períodos de tempo, temos um total de 6 anos e 7 dias. Ou seja, a pres-
crição ocorrera, quanto a estas dívidas, em 16/5/2007.

E relativamente às dívidas dos meses de Fevereiro a Novembro de 2001 (cujo prazo de prescri-
ção de 5 anos se conta, como se disse, a partir das datas em que a obrigação de pagamento deveria ter 
sido cumprida (nº 2 do art. 63º da citada Lei n.º 17/2000, de 8/8), ou seja, a partir do dia 15 do mês 
seguinte àquele a que as contribuições dizem respeito (cfr. o n.º 2 do art. 10º do DL n.º 199/99, de 8/6 e 
o art. 6º do Decreto Regulamentar n.º 26/99, de 27/10), decorreram, até à data da citação da recorrente 
(28/5/2003):

 - 2 anos, 2 meses e 12 dias, para as dívidas relativas ao mês de Fevereiro;
 - 2 anos, 1 mês e 12 dias, para as dívidas relativas ao mês de Março;
 - 2 anos e 12 dias, para as dívidas relativas ao mês de Abril;
 - 1 ano, 11 meses e 12 dias, para as dívidas relativas ao mês de Maio;
 - 1 ano, 10 meses e 12 dias, para as dívidas relativas ao mês de Junho;
 - 1 ano, 9 meses e 12 dias, para as dívidas relativas ao mês de Julho;
 - 1 ano, 8 meses e 12 dias, para as dívidas relativas ao mês de Agosto;
 - 1 ano, 7 meses e 12 dias, para as dívidas relativas ao mês de Setembro;
 - 1 ano, 6 meses e 12 dias, para as dívidas relativas ao mês de Outubro;
 - 1 ano, 5 meses e 12 dias, para as dívidas relativas ao mês de Novembro;
Ora, adicionando a cada um destes períodos o total de 3 anos, 8 meses e 14 dias, decorridos 

desde 9/9/2004 (data em que o prazo retomou o seu curso, após a paragem do processo por 1 ano) até 
23/5/2008 (data em que foi interposta a mencionada reclamação de acto do órgão de execução fiscal, 
prevista no art. 276º do CPPT), constata -se que, também em relação a todas estas contribuições, já, 
então, estava decorrido um prazo de tempo superior a 5 anos.

Neste contexto, verifica -se, portanto, a prescrição das dívidas tributárias exequendas, enfermando 
a sentença recorrida, que assim não entendeu, do erro de julgamento que lhe vem imputado.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e, decla-

rando prescritas as dívidas tributárias exequendas, julgar procedente a reclamação interposta do acto 
do órgão de execução fiscal, aqui em causa e julgar, consequentemente, extinta a execução.

Custas pelo recorrido Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, dado que contra-
-alegou o recurso.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Brandão de Pinho — Isabel 
Marques da Silva.

(1) Após a entrada em vigor, em 1/1/2011, do novo Código Contributivo, o pagamento das contribuições e quotizações 
passou a ser efectuado entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte àquele a que respeitam e não até ao dia 15 como era anteriormente.

(2) Local citado, pags. 54/55.
Cfr., também, do mesmo autor, o CPPT, anotado, 5ª ed., Vol. II, pag. 202. 
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 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Arresto decretado ao abrigo do artigo 136º, n.º 1 do CPPT em bens do revertido. 
Dívidas da responsabilidade de um dos cônjuges. Citação do outro cônjuge para 
requerer a separação de bens, em penhora de bens comuns.

Sumário:

 I — Decretado arresto ao abrigo do disposto no artigo 136º, n.º 1 do CPPT, em bens 
comuns do casal por dívidas tributárias derivadas de responsabilidade subsidi-
ária de um dos cônjuges, tal decisão não sofre de ilegalidade em virtude de, no 
requerimento do arresto, não ter sido pedida a citação do cônjuge para requerer 
a separação de bens.

 II — Por aplicação do disposto nos artigos 239º e 220º, ambos do CPPT, ainda que 
as dívidas tributárias sejam da responsabilidade exclusiva de um dos cônjuges, 
podem imediatamente ser penhorados bens comuns do casal, seguindo -se a citação 
do outro cônjuge para, querendo, requerer a separação de bens.

Processo n.º 56/11 -30.
Recorrente: Pedro Manuel Banaco de Carvalho.
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Pedro Manuel Banaco Carvalho, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do 
Mmº Juiz do TAF de Coimbra que decretou o arresto em imóveis que lhe pertencem, ao abrigo do dis-
posto no artº 136º do CPPT, e atenta a sua qualidade de revertido na execução inicialmente instaurada 
contra a Sociedade “Original  - Actividades de Arquitectura, Ldª, apresentando, para o efeito, alegações 
nas quais conclui:

1ª). Vem o presente recurso apresentado da douta sentença que julgou procedente o arresto re-
querido, padecendo, todavia a mesma, no entendimento do recorrente, de erro de julgamento como se 
tentará demonstrar.

2ª). No arresto movido contra um só dos cônjuges, podem ser arrestados bens comuns do casal, 
contanto que o requerente, ao relacioná -los, peça a citação do cônjuge do executado, para requerer a 
separação de bens.

3ª). A requerente, ao requerer o arresto, não pediu a citação do cônjuge para requerer a separação 
de bens; logo os bens indicados, bens comuns do casal, não podiam ser arrestados.

4ª). No caso das dívidas tributárias, serão da exclusiva responsabilidade de um dos cônjuges, 
para além das provenientes de coimas ou outras sanções pecuniárias, todas as que têm por base res-
ponsabilidade civil extracontratual, que cabem no conceito de “indemnizações”, referido na alínea b) 
do art.º 1692º do Código Civil;

5ª). Entre estas dívidas, incluem -se as dívidas derivadas de responsabilidade subsidiária, nos casos 
em que ela tem por base uma actuação real ou presumidamente culposa do responsável subsidiário que 
tenha provocado a falta de pagamento de dívidas tributárias.

6ª). Está -se assim na presença de dívidas de natureza extracontratual, da exclusiva responsabilidade 
do ora Recorrente, único gerente, pelas quais respondem apenas os seus bens próprios e, subsidiaria-
mente, a sua meação nos bens comuns  - artigo 1696º, n.º l, do Código Civil.

7ª). A douta sentença recorrida ao ordenar o arresto da totalidade da propriedade incorreu em erro 
manifesto, pois que apenas poderia ser arrestada a meação do recorrente nos bens comuns

8ª). Foram assim violadas as normas dos artigos 406º do CPC; 1692º, 1694º e 1696º do CC.
Termos em que se requer a V.as Exas que, na procedência do presente recurso, se dignem revo-

gar a douta sentença recorrida e, consequentemente, ordenar o cancelamento do arresto, com todas as 
legais consequências.

2. Em contra -alegações, veio o recorrido concluir:
1ª). Não assiste razão ao recorrente quando alega que a sentença que decretou o arresto padece 

de “erro de julgamento”, por falta de pedido de citação da cônjuge do arrestado;
2ª). O arresto é uma providência cautelar de natureza judicial pelo que só pode ser decretada pelo 

tribunal tributário de 1ª instância, conforme previsto no artigo 97.º, n.º 1, alínea i) do CPPT;
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3ª). Sucede que o processo de execução tem natureza judicial, “sem prejuízo da participação dos 
órgãos de administração Tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional” (artigo 103.º, 
n.º 1 da LGT).

4ª). Pelo que é da competência da Secção de Processos, após o arresto e caso se mostre necessário, 
proceder à citação da cônjuge do arrestado.

5ª). O que já foi feito, através de carta registada com aviso de recepção em 12/01/2011, pelo que 
não se verifica a omissão de qualquer diligência;

6ª). Sempre se defende que tal citação não é obrigatória em função do carácter instrumental e 
provisório do arresto;

7ª). Com efeito o arresto agora em causa foi requerido e decretado no âmbito do processo 
0601200601143590 e apensos que corriam originariamente contra a sociedade “Original  - actividades 
de arquitectura Lda.”, NIPC 503 964 220, por dívidas de cotizações à Segurança Social retidas e não 
entregues no período de Junho a Outubro de 2005, Janeiro de 2007 a Janeiro de 2008, Março, Abril 
e Junho de 2008 a Maio de 2010 no valor de €10.167,72 a que acresciam juros de mora e custas pro-
cessuais;

8ª). Previamente ao chamamento em sede de reversão (artigo 153.º do CPPT e 24.º, n.º 1 alínea b) 
da LGT) do gerente da sociedade  - neste caso Pedro Manuel Banaco de Carvalho  - requereu -se, com 
base nos artigos 136.º, n.º 5 e 214º, n.º 2 do CPPT, o arresto de três imóveis inscritos em seu nome;

9ª). Só após o registo do arresto é que se procedeu à citação do ora Recorrente em reversão do 
processo mencionado, através de carta registada com aviso de recepção, a 10 de Janeiro de 2011;

10ª). O arresto só será convertido em penhora se o Recorrente não efectuar o pagamento da dívida 
em execução no prazo de 30 dias após a citação, nos termo do artigo 137.º do CPPT.

11ª). Da conjugação do artigo 220.º e 239º do CPPT resulta que a citação do cônjuge do execu-
tado, ao contrário do que é dito no requerimento de Recurso, não é uma condição da penhora de bens 
comuns, mas sim uma sua consequência.

12ª). Faltando a citação do cônjuge do executado estar -se -á perante uma nulidade prevista no 
artigo 165.º do CPPT e desde que tal ponha em causa a defesa do interessado.

13ª). Se a penhora não foi efectuada  - e pode nem sequer vir a sê -lo em virtude do pagamento 
voluntário da divida pelo revertido  - não se prejudicou qualquer defesa da cônjuge;

14ª). Podendo inclusive originar -se a produção duma série de actos desnecessários se, porven-
tura, não prosseguir a acção executiva. Neste sentido acórdão do tribunal de relação de Lisboa de 
25/03/2003, processo 007757, publicado in www.dgsi.pt bem como acórdão do STJ de 06/07/2000 
(relator Conselheiro Aragão Seia).

15ª). E, ainda que nesta fase fosse obrigatória a citação da cônjuge para efeitos do artigo 220.º 
do CPPT,  - o que só se coloca por uma questão de cautela  - o Supremo Tribunal Administrativo tem 
vindo a decidir que o conhecimento das nulidades processuais do processo de execução fiscal deve ser 
feito no próprio processo tendo em vista a sua sanação, em conformidade com ao artigo 165.º, n.º 1 
alínea a) do CPPT e 87.º, n.º 2 da LGT.”

16ª). Sanação essa que, como foi dito na conclusão n.º 6, já foi efectuada.
Nestes termos e nos melhores de direito aplicáveis deve ser o Recurso apresentado julgado im-

procedente, sendo mantida a sentença que decretou o arresto com todas as legais consequências, assim 
se fazendo JUSTIÇA.

3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 220/221, no qual se pronuncia pela improcedência 
do recurso.

4. Dispensados os vistos legais, cabe agora decidir.
5. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) A sociedade «Original, actividades de arquitectura», Lda., NIF 503 964 220, com sede na rua 

Padre Estêvão Cabral, 79, SL 518, tem como actividade a área da arquitectura, tendo como sócios: 
Pedro Banaco, gerente, Maria da Graça, cônjuge, e dois menores, João Pedro e Filipa Isabel; sociedade 
obriga -se com a assinatura do gerente Pedro Banaco Certidão de matrícula da sociedade);

2º) A sociedade encontra -se inscrita na Segurança Social como entidade empregadora, com o 
n.º 20004026330 (doc. 2 dos autos);

3º) A sociedade tem várias dívidas ao IGFSS pelo não pagamento das quotizações para a S.S., de 
forma continuada, pelo menos a partir de 2002, tendo originando diversas execuções extintas, entretanto, 
pelo pagamento, identificadas no art. 4º da p.i.;

4º) Dois processos de execução, identificados no art. 5º da p. i., por dívidas de contribuições para 
a segurança social;

5º) Vários p.e. identificados no art. 6º da p.i. e certidões de dívida respeitante a dívidas de quotiza-
ções retidas e não entregues pela entidade empregadora, sendo que não há pagamentos feitos no âmbito 
destes processos e o último pagamento deu -se em 26/11/08 no âmbito de um acordo de pagamento 
prestacional a decorrer no p. e. 2005/01016369 e apensos;

6º) A sociedade não possui bens imóveis nem móveis sujeitos a registo nem depósitos bancários;
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7º) A sociedade executada foi citada, na pessoa do seu representante, para a execução 2006/01143590 
e apensos, em 21/3/07; (fls. 56)

8º) Na conservatória do Registo Predial, estão descritos e averbados, com respectivas anotações 
em nome de Pedro Manuel Banaco Carvalho, casado com Maria da Graça os seguintes prédios urbanos:

 - Urbano com a matriz 5625º, da freguesia de S. Martinho do Bispo, composto por edifício com 
cave, r/c, e sótão, (com V.P. 79.658,35 determinado em 2009) sob o n.º 2720/19930208 e sobre ele 
recaem duas hipotecas a favor da CGD de 27/11/06 no valor de 422.214,00€ e de 26/6/09 no valor de 
108.790,47€;

 - Urbano com a matriz 4424º da freguesia de S. Julião, F. Foz, composto por garagem na sub -cave, 
com entrada pelo acesso B, (V.P. 1.173,23 determinado em 2009) sob o n.º 25/19850123 BC e sobre 
ele recaem duas penhoras a favor da F. P. de 26/6/09 e registada na mesma data; e 22/6/10 e registada, 
na mesma data, no valor respectivo de 25.055,54 e 15.613,93 €;

 - Urbano com a matriz 4424º, da freguesia de S. Julião, F. Foz, composto de terceiro andar, cen-
tro, destinado à habitação, com acesso pela entrada A, (com V.P. 6.257,90 determinado em 2009) sob 
o n.º 25/19850123 Z e sobre ele incidem duas hipotecas voluntárias a favor da CGD, de 23.01.03 e 
26.06.09 no montante, respectivamente, de 88.971,87 e 108.790,47.

6. Conforme resulta do probatório supra, os imóveis sobre os quais incidiu o arresto (artigos 5625, 
da freguesia de São Martinho e 4424  - garagem na subcave e 3º andar centro  - da freguesia de São 
Julião), estão descritos na respectiva Conservatória e averbados com respectivas anotações em nome 
de Pedro Manuel Banaco Carvalho, casado com Maria da Graça.

6.1. A decisão recorrida limitou -se a concluir pela verificação dos requisitos do artº 136º, n.º 1 do 
CPPT, sem se pronunciar sobre a natureza comum dos bens arrestados.

Vem agora o recorrente invocar o erro de julgamento da decisão, louvando -se em que os bens 
arrestados constituem bens comuns do casal e que, não tendo sido requerida com o aresto a citação do 
cônjuge do arrestado, para requerer a separação de bens, o arresto é ilegal.

Por outro lado, estando em causa dívidas tributárias, da exclusiva responsabilidade de um dos 
cônjuges, apenas os bens do recorrente  - neste caso o executado  - responderiam pelas dívidas

Deste modo, ao ser decretado o arresto sobre a totalidade dos bens do casal e não apenas sobre a 
meação do recorrente, a sentença incorreu em erro de julgamento.

6.2. O recorrido, por sua vez, entende que sendo o arresto uma providência cautelar de natureza 
judicial que só pode ser decretada pelo tribunal tributário de 1ª instância, é da competência da Secção 
de Processos, após o arresto e caso se mostre necessário, proceder à citação da cônjuge do arrestado, 
o que já foi feito, através de carta registada com aviso de recepção em 12/01/2011, pelo que não se 
verifica a omissão de qualquer diligência.

De qualquer forma, tal citação não é obrigatória em função do carácter instrumental e provisório 
do arresto;

Só após o registo do arresto é que se procedeu à citação do ora Recorrente em reversão do processo 
mencionado, através de carta registada com aviso de recepção, a 10 de Janeiro de 2011;

O arresto só será convertido em penhora se o Recorrente não efectuar o pagamento da dívida em 
execução no prazo de 30 dias após a citação, nos termo do artigo 137.º do CPPT.

Por outro lado, da conjugação dos artigos 220.º e 239º do CPPT resulta que a citação do cônjuge 
do executado, ao contrário do que é dito no requerimento de Recurso, não é uma condição da penhora 
de bens comuns, mas sim uma sua consequência.

Faltando a citação do cônjuge do executado estar -se -á perante uma nulidade prevista no artigo 165.º 
do CPPT e desde que tal ponha em causa a defesa do interessado.

Se a penhora não foi efectuada  - e pode nem sequer vir a sê -lo em virtude do pagamento voluntário 
da divida pelo revertido  - não se prejudicou qualquer defesa da cônjuge;

Podendo inclusive originar -se a produção duma série de actos desnecessários se, porventura, não 
prosseguir a acção executiva.

E, ainda que nesta fase fosse obrigatória a citação da cônjuge para efeitos do artigo 220.º do CPPT, 
o Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a decidir que o conhecimento das nulidades processuais 
do processo de execução fiscal deve ser feito no próprio processo tendo em vista a sua sanação, em 
conformidade com ao artigo 165.º, n.º 1 alínea a) do CPPT e 87.º, n.º 2 da LGT.”

Sanação essa que já foi efectuada.
6.3. O MºPº, como acima se referiu, pronunciou -se também pela improcedência do recurso, com 

a seguinte argumentação:
Nos termos do artº 139º do CPPT aplica -se ao arresto o disposto no CPC, em tudo o que não for 

ali regulado.
O artº 406º, n.º 2 do CPC estabelece que são também aplicáveis ao arresto as disposições relativas 

à penhora, o que significa, no arresto em processo tributário, uma remissão para as normas do CPPT 
que a regulam, pois valem aqui as razões que justificam as especialidades da penhora em processo de 
execução fiscal.
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Sendo assim, é aplicável ao caso o disposto no artº 239º, n.º 1 do CPPT nos termos do qual, feita a 
penhora e junta a certidão de ónus, serão citados os credores com garantia real, relativamente aos bens 
penhorados, e o cônjuge do executado no caso previsto no artº 220º, ou quando a penhora incida sobre 
bens imóveis ou bens móveis sujeitos a registo, sem o que a execução não prosseguirá.

Daqui resulta então que a citação não precede a penhora (ou o arresto), sendo antes consequência dela.
Deste modo, o recorrente carece de razão nesta parte.
E, do mesmo modo, improcede também o outro argumento invocado pelo recorrente, já que 

estando em causa dívidas tributárias da responsabilidade de um dos cônjuges, resulta do disposto no 
artº 220º do CPPT que podem ser imediatamente penhorados bens comuns, devendo, neste caso, citar-
-se o outro cônjuge para requerer a separação judicial de bens, prosseguindo a execução sobre os bens 
penhorados se a separação não for requerida no prazo de 30 dias ou se se suspender a instância por 
inércia ou negligência do requerente em promover os seus termos processuais.

Vejamos então qual das teses em confronto colhe o apoio legal.
7. O recorrente não põe em causa a verificação dos requisitos legais para o decretamento do arresto.
O que o recorrente questiona é que a decisão errou porque estando em causa bens comuns, não 

foi requerida pelo requerente do arresto a citação do cônjuge do executado para requerer a separação 
de bens (conclusões 2ª e 3ª).

Por outro lado, estando em causa dívidas tributárias da responsabilidade de um dos cônjuges, 
apenas poderia ser decretado arresto sobre a meação dos bens comuns do executado (conclusões 4ª a 7ª).

Ora, tal como acima referido, e defendido pelo recorrido e pelo MºPº, sendo aplicáveis ao arresto 
as normas relativas à penhora (“ex vi” artºs 139º do CPPT e 406º, n.º 2 do CPC), desde logo se vê que 
o recorrente carece de razão.

Na verdade, a citação do cônjuge em caso de arresto ou penhora de bens comuns é posterior ao 
arresto ou à penhora, permitindo o artº 139º citado a penhora de bens comuns, com a posterior citação 
do cônjuge do executado para requerer a separação.

Deste modo, o arresto decretado em bens comuns não ofende o disposto nos artºs 406º, do CPC 
e 1692º, 1694º e 1696º todos do Código Civil.

Por outro lado, não constitui requisito do arresto o pedido do requerente de citação do cônjuge 
do executado para requerer a separação de bens.

É certo que a omissão desta citação conduzirá a nulidade a arguir no processo da execução fiscal. 
Porém, o recorrente invocou apenas a falta de pedido de citação e não a ausência de citação, a qual, 
aliás, até foi feita, conforme referido pelo recorrido.

Improcedem, pelo exposto, todas as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
8. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão re-

corrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto de órgão da execução fiscal. Despacho de reversão. Erro na forma 
de processo. Convolação.

Sumário:

 I — O meio processual adequado para a discussão da legalidade do acto de reversão 
é a oposição à execução fiscal.

 II — A prescrição da dívida exequenda constitui fundamento expresso de oposição à 
execução fiscal [artigo 204.º, n.º 1, alínea d) do CPPT].

 III — A apreciação da prescrição em sede de reclamação do artigo 276.º do CPPT 
pressupõe a sua suscitação no processo de execução fiscal e o proferimento de 
decisão pelo órgão da execução fiscal.

 IV — A convolação para a forma de processo adequada não deve ordenar -se, sob pena 
da prática de actos inúteis, proibida por lei, se a petição é intempestiva para o 
efeito, pois logo haveria lugar a indeferimento liminar por extemporaneidade.
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Processo n.º 105/11 -30.
Recorrente: José da Rocha e Sousa.
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 – José da Rocha e Sousa, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão do Mmo. 
Juiz do TAF de Braga que absolveu a Fazenda Pública da instância, por ilegal cumulação de pedidos 
e erro na forma do processo, na reclamação de actos do órgão de execução fiscal por si deduzida, dela 
vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. O reclamante/recorrente dá por integralmente reproduzida toda a matéria de facto e de direito 
constante da petição inicial da reclamação apresentada.

2. O reclamante/recorrente não prescindiu ou restringiu, em momento algum, qualquer dos inicial-
mente formulados, nem muito menos prescindiu do pedido de ilegalidade das penhoras efectuadas.

3. No requerimento de esclarecimento apresentado pelo reclamante/recorrente, o mesmo refere 
expressamente que seja declarada a ilegalidade das penhoras efectuadas naqueles autos em consequência 
das nulidades insanáveis alegadas, que são do conhecimento oficioso do tribunal.

4. As penhoras efectuadas nos presentes autos de acção executiva padecem de clara ilegalidade.
5. Seguindo o prosseguimento da execução contra o reclamante/recorrente os termos não da LGT 

mas do anterior Código de Processo Tributário, não poderiam ser penhorados bens do seu patrimó-
nio pessoal e familiar, sem que estivesse excutido a totalidade do património da devedora originária.

6. É que no que concerne à sucessão de leis no tempo, no que respeita à responsabilidade subsi-
diária, foi já, por diversas vezes, chamado o Supremo Tribunal Administrativo a pronunciar -se, sendo 
actualmente jurisprudência unânime que, constituindo as normas com base nas quais se determina a 
responsabilidade subsidiária normas de carácter substantivo, em caso de sucessão de leis no tempo, devem 
aplicar -se ao responsável subsidiário as normas vigentes à data do facto gerador dessa responsabilidade.

7. Mais recentemente, refere expressamente o Acórdão do STA, de 07/07/2010, que: “a respon-
sabilidade subsidiária dos gerentes e respectivos pressupostos é matéria regulada pela lei vigente à 
data do facto gerador dessa responsabilidade, sendo para o efeito indiferente o momento da rever-
são da execução. (…) Por isso, relativamente às dívidas cujos períodos de constituição ocorreram 
na vigência do CPT, é aquele diploma o aplicável para regular as condições da reversão contra os 
responsáveis subsidiários, bem como para estabelecer as regras do ónus da prova dos factos em que 
assenta a responsabilidade.

8. Estas regras, que já eram adoptadas antes da LGT, são confirmadas pelo seu art.º 12.º que, 
nos n.ºs 1 e 3, distingue entre «normas tributárias» e «normas sobre procedimento e processo», ape-
nas estabelecendo a regra da aplicação imediata para estas últimas. Apenas podem ser considera-
das normas de procedimento e de processo as que têm uma função instrumental, regulando a forma 
como se processa a reversão da execução fiscal e não também as que fixam os requisitos de que ela 
depende, que, ao definirem quem e quando pode ser responsabilizado pelo pagamento de impostos, 
têm natureza de normas de incidência subjectiva dos tributos, ou, pelo menos, terão uma natureza 
análoga, inclusivamente para efeitos da proibição de retroactividade constante do art.º 103.º, n.º 3, 
da CRP. Assim, a aplicação imediata da LGT aos requisitos da reversão da execução fiscal contra 
responsáveis subsidiários carece de suporte legal quando os factos que servem de suporte à reversão 
ocorreram antes da sua entrada em vigor” (Acórdão citado de 28/09/06, in rec. n.º 488/06). (Em igual 
sentido, cfr. Ac. do STA de 24/02/99, Ac. do STA de 26/05/99, Ac. do STA de 27/10/99, Ac. do STA 
de 28/02/2001, Ac. do STA de 19/12/2001, Ac. do STA de 11/01/2006, Ac. do STA de 28/09/2006 e o 
Ac. do STA de 24/03/2010).

9. Assim, tendo por assente que ao caso em mérito são aplicáveis, nesta matéria, as normas 
previstas do CPT, prevê o n.º 1 do mencionado art.º 11.º daquele diploma que a responsabilidade dos 
responsáveis por dívidas de outrem, como sucede no caso em mérito, é sempre subsidiária em relação 
à da devedora principal.

10. Sendo que a responsabilidade subsidiária mediante reversão para efeitos do CPT não tem 
exactamente o mesmo significado que actualmente lhe é atribuído pela LGT.

11. Nos termos do art.º 239.º, n.º 2 do CPT, “o chamamento à execução dos responsáveis sub-
sidiários depende da verificação de qualquer das seguintes circunstâncias: a) inexistência de bens 
penhoráveis do devedor e seus sucessores; b) insuficiência do património do devedor para a satisfação 
da dívida exequenda e acrescido”.

12. Nesse sentido, referem Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, in “Código de Processo 
Tributário Comentado e Anotado”, Almedina, 4.ª Edição, pág. 47, em anotação ao art.º 11.º do CPT, 
que: “A responsabilidade subsidiária só pode ser efectivada em sede de execução fiscal após prévia 
excussão dos bens do devedor originário, o executado. De harmonia com o n.º 2 do art.º 239.º, o cha-
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mamento à execução dos responsáveis subsidiários depende, quer da inexistência de bens penhoráveis 
do devedor e seus sucessores, quer da insuficiência do património do devedor para satisfação da dívida 
exequenda e acrescido”.

13. Acrescentando ainda na anotação ao n.º 2 do art.º 239.º, na pág. 507, que “(…) tal como na 
vigência do anterior Código, a reversão só é viável depois de se ter procedido à liquidação dos bens 
penhorados do devedor originário, gozando, pois, os responsáveis subsidiários do benefício da excus-
são prévia. Logo, enquanto não tiver sido executado todo o património do devedor originário – em 
processo de execução singular ou universal  -, não pode ordenar -se a reversão da execução contra o 
devedor subsidiário (…)”.

14. De igual modo, afirma o relator Jorge de Sousa no Acórdão do STA, de 28/09/2006, que: 
“A possibilidade de reversão da execução fiscal contra responsáveis subsidiários, nos termos do art.
º 239.º, n.º 2, do CPT, depende da comprovada impossibilidade de satisfação da dívida exequenda 
através dos bens da executada originária e da determinação precisa da medida da responsabilidade 
dos responsáveis subsidiários.

15. Assim, à face do CPT, quando existam bens penhoráveis ou penhorados da executada ori-
ginária ou seus sucessores, a reversão só pode ocorrer após a sua liquidação, quando o produto da 
sua venda for insuficiente para pagamento da dívida exequenda, só sendo possível a reversão contra 
responsáveis subsidiários antes da liquidação dos bens existentes se os bens da executada originária 
tiverem um valor máximo predeterminado (como dinheiro ou crédito) e tal valor for inferior ao valor 
da dívida exequenda”.

16. Recorre, para tanto, citando, entre outros, por um lado, o Ac. do STA de 11/02/98: “(…) terá 
de se entender que a possibilidade de reversão, nos casos de existência de bens penhoráveis, terá de 
ser limitada aos casos em que, para além da formulação de um juízo seguro sobre a insuficiência 
patrimonial, seja possível também saber o quantum dessa insuficiência, para nessa medida, e apenas 
nela, fazer reverter a execução fiscal contra os responsáveis subsidiários. (…) Nos casos de existência 
de bens penhoráveis que tenham de ser vendidos para determinar o seu valor real não se poderá, salvo 
em casos de insuficiência manifesta, formular, com a necessária certeza jurídica, um juízo sobre a 
insuficiência do património do executado para pagamento da dívida exequenda e acrescido”.

17. E, por outro, Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, in “Código de Processo Tributário 
Comentado e Anotado”, 3.ª edição, pág. 492, “quando forem penhorados bens do devedor, aparente-
mente de valor inferior ao montante da dívida exequenda, não se poderá concluir, desde logo, pela 
insuficiência patrimonial da primitiva executada pois «esses bens penhorados, uma vez vendidos, 
podem render um preço bem superior ao valor que lhes tinha sido atribuído no auto da penhora (pelo 
próprio escrivão, acentue -se, no caso da penhora de móveis – alínea b) do art.º 303.º)». No entanto, 
se isto é assim, quanto aos bens cujo valor real, para o processo executivo, só vem a determinar -se 
através da venda, já o não será em relação a bens que tenham um valor predeterminado, como acon-
tece nos casos em que é feita penhora de dinheiro ou créditos de quantias em dinheiro ou de títulos 
ou notas de crédito”.

18. Para concluir que: “(…) é possível a reversão da execução quando se possa concluir com segu-
rança que os bens penhorados e penhoráveis ao devedor originário são insuficientes para pagamento 
integral da dívida. No caso em apreço, está -se perante uma situação em que o único bem que se detectou 
possuir a executada originária é um crédito no montante de 30.000 euros. Trata -se, precisamente, de um 
caso em que o único bem penhorável tem um valor predeterminado, e em que, à face da jurisprudência 
referida, a reversão é possível, se o seu valor for inferior ao da dívida exequenda. Ora, isso sucede 
no caso em apreço, pois a dívida exequenda é várias vezes superior àquele valor. Por isso, à face da 
matéria de facto fixada, está demonstrada a insuficiência do património da executada originária, não 
havendo obstáculo à reversão, embora o prosseguimento da execução contra o responsável subsidiário 
só se possa concretizar após excussão do património da devedora originária”.

19. No caso em apreço, à data da reversão contra o reclamante/recorrente ainda não haviam sido 
vendidos quaisquer dos bens penhorados e permanecia e permanece penhorado e por depositar o direito 
de crédito sobre a sociedade TIMBERCORT.

20. Não poderia aquela execução reverter contra o reclamante/recorrente, nem tão pouco pode 
prosseguir com a penhora dos seus bens pessoais, porquanto, pura e simplesmente, não era, nem é 
possível à Administração Tributária fazer um juízo de prognose, capaz de quantificar o valor pelo 
qual seriam vendidos os bens penhorados que lhe permitisse avaliar da sua eventual insuficiência do 
património da devedora originária.

21. É manifesta a ilegalidade cometida pela Administração que, ao reverter contra o reclamante/
recorrente a presente execução no momento em que o fez, violou de forma grosseira o benefício de 
excussão prévia de que o reclamante gozava e goza.

22. Mais grosseiro ainda, e até abusivo, é o prosseguimento da execução contra o recorrente, com 
a penhora dos bens que lhe pertencem juntamente com a sua esposa, quando ainda se encontra por 
depositar o direito de crédito que a devedora principal possui sobre a sociedade TIMBERCORT.
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23. Por uma questão de economia processual e uma vez que todas as questões se encontram in-
trinsecamente relacionadas, entendeu e entende o reclamante/recorrente que as inúmeras nulidades de 
que a acção executiva padece também deveriam ser apreciadas mediante reclamação.

24. Aliás, quando o reclamante/recorrente foi notificado da penhora, constava expressamente da 
referida notificação de que o mesmo dispunha de um prazo de 10 dias para, querendo, reclamar daquele 
acto para o Tribunal Administrativo e Fiscal.

25. Por outro lado, a quantia constante como exequenda não corresponde ao valor real em dívida.
26. De todas as notificações de penhora recebidas pelo reclamante/recorrente consta como valor 

em dívida o montante de 683.655,33 €, quando, na realidade, feitas as deduções do valor global obtido 
com as vendas (50.152,00 €) e do valor do direito de crédito penhorado a favor dos presentes autos 
(241.955,00 €) apenas se encontram em dívida 391.548,33 €, isto ainda sem considerar a parte da dívida 
que no entender do reclamante há muito se encontra prescrita.

27. Não fundamentou devidamente o tribunal recorrido o indeferimento da prescrição parcial 
da dívida tributária subjacente àquelas penhoras, quando a questão da prescrição é de conhecimento 
oficioso do tribunal.

28. É, no entanto, indubitável, conforme tudo melhor consta nos cálculos melhor explanados quer 
na exposição supra, quer na p.i., e que se dão por integralmente reproduzidos, que a dívida de IVA 
relativa ao ano de 1994 se encontra prescrita, pelo decurso do prazo de prescrição de 10 anos previsto 
no art.º 34.º do CPT.

29. Como tal, deduzido ainda o montante correspondente ao IVA já prescrito (131.323,68 €), 
acrescido dos respectivos juros compensatórios (59.948,21 €), apenas se encontrando em dívida 
200.276,44 €.

30. Assim, também padecem as mesmas de ilegalidade porquanto as mesmas foram efectuadas 
tendo presente a quantia exequenda indicada pela administração tributária, sendo como tal manifesta-
mente excessivas.

31. Sendo um dos requisitos essenciais do título executivo a indicação do montante em dívida 
(art.º 163.º, n.º 1, alínea e) do CPPT), e não correspondendo o valor constante dos presentes autos como 
quantia exequenda e revertido contra o reclamante/recorrente ao valor real em dívida, quer por não 
terem sido descontados os montantes correspondentes ao valor da venda dos bens penhorados perten-
centes à devedora principal e direito de crédito ainda penhorado, quer por não terem sido descontados 
os montantes relativos a IVA do ano de 1994 já prescrito e respectivos juros, existe uma nulidade 
insanável do título executivo, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 165.º do CPPT, que 
expressamente se invoca, tendo como efeito, nos termos do n.º 2 daquele mesmo artigo, a anulação de 
todos os actos subsequentes.

32. Por tudo quanto fica exposto, fácil se torna concluir que as penhoras efectuadas nestes autos, 
para além de manifestamente excessivas, atento o montante actualmente em dívida (492.383,43 €) e o 
valor patrimonial dos bens e direitos pertencentes à devedora principal penhorados nos presentes autos 
(292.107,00 €), são absolutamente ilegais, porquanto as mesmas foram efectuadas à revelia da lei e com 
nulidades insanáveis, com a reversão contra o reclamante/recorrente a ocorrer ainda antes da venda 
dos bens penhorados e a execução a prosseguir com a penhora dos bens do reclamante/recorrente sem 
que tivesse excutida a totalidade dos bens da devedora principal e sem ter em atenção a prescrição de 
parte da dívida tributária.

33. Ainda que por hipótese se entenda não serem tais nulidades apreciáveis no âmbito da presente 
reclamação, o que apenas por mera cautela de patrocínio se coloca, sempre se dirá que é jurisprudência 
unânime neste Supremo Tribunal que sempre a reclamação deduzida deve ser convolada e junta aos 
autos de acção executiva, valendo, para todos os efeitos, como requerimento dirigido ao autor do acto 
destinado a arguir as ditas nulidades.

34. Conforme refere o Acórdão do STA, datado de 05.05.2010, disponível in www.dgsi.pt: “… 
para a hipótese de se concluir pela verificação de erro na forma de processo, pretende a recorrente a 
convolação da oposição deduzida na forma de processo adequada.

Na verdade, preceitua o artigo 97.º, n.º 3 da LGT que deverá ordenar -se “a correcção do processo 
quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”, sendo ainda certo que o artigo 98.º, n.º 4 do 
CPPT estabelece que “em caso de erro na forma de processo, este deverá ser convolado na forma de 
processo adequada, nos termos da lei – cfr. artigo 199.º, n.º 1 do CPC.

Ora, este Supremo Tribunal tem vindo a entender que a convolação será admitida sempre que 
não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva 
petição para o efeito.

No caso em apreço, como já se viu, a oponente deveria ter arguido a nulidade da sua citação, por 
falta de entrega do título executivo, perante o órgão de execução fiscal competente, cuja decisão, caso 
desfavorável, seria objecto de reclamação, nos termos dos artigos 276.º e 278.º do CPPT.

E a verdade é que não se descortina qualquer impedimento a que a reclamação questionada seja 
convolada para requerimento dirigido ao Chefe dos Serviços de Finanças de Braga 1.
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Por um lado, sendo certo que, nos termos do n.º 2 do artigo 198.º do CPC, a nulidade de cita-
ção teria de ser arguida no prazo que a ora recorrente tinha para deduzir oposição (ver acórdãos de 
21/05/08 e 23/09/09, nos recursos n.ºs 220/08 e 480/09, respectivamente), ou seja, 30 dias (artigo 203.º, 
n.º 1 do CPPT), impõe -se concluir pela respectiva tempestividade (citação da oponente a 31/03/09, 
férias judiciais da Páscoa de 5/04/09 a 13/04/09, oposição deduzida a 11/05/09 – cfr. fls. 14 e 16), 
sendo ainda que a petição de oposição não colide com qualquer exigência formal ou substancial do 
aludido requerimento.

Deste modo, deverão os presentes autos ser incorporados no processo de execução fiscal para 
que aí possa ser conhecida a arguida nulidade”.

35. Por tudo quanto fica exposto, reitera o reclamante/recorrente que jamais prescindiu ou restringiu 
o pedido de ilegalidade das penhoras, bem como que a reclamação efectuada é o meio adequado para 
colocar em crise todas as questões por si suscitadas nos termos em que o foram.

36. Ainda que assim não se entenda, sempre as nulidades invocadas deveriam ser juntas ao pro-
cesso executivo e convoladas em requerimento dirigido ao autor do acto.

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 a decisão impugnada ser confirmada.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – É do seguinte teor a decisão recorrida:
«Processo 2035/10.6 BEBRG
Reclamação de actos do órgão de execução fiscal
*
Reclamante: José da Rocha e Sousa, Número de Identificação Fiscal 143332597
Reclamado: DDF – Braga
*
Questão prévia: Da cumulação ilegal de pedidos e do erro na forma do processo
*
Dispõe o art.º 470.º/1 do Código de Processo Civil:
“Pode o autor deduzir cumulativamente contra o mesmo réu, num só processo, vários pedidos que 

sejam compatíveis, se não se verificarem as circunstâncias que impedem a coligação.”.
Dispõe o art.º 31.º/1 do Código de Processo Civil que “A coligação não é admissível quando aos 

pedidos correspondam formas de processo diferentes …”
Dispõe, por fim, o artigo 31.º -A/1 do Código de Processo Civil:
“Ocorrendo coligação sem que entre os pedidos exista a conexão exigida pelo artigo 30.º, o juiz 

notificará o autor para, no prazo fixado, indicar qual o pedido que pretende ver apreciado no processo, 
sob cominação de, não o fazendo, o réu ser absolvido da instância quanto a todos eles.”.

*
Nos autos, o A. termina a sua petição inicial pedindo que seja:
“a) declarada a ilegalidade e nulidade insanável da reversão efectuada contra o reclamante em 

Julho de 2010 e, em consequência, ordenar a anulação da reversão e de todos os actos subsequentes;
b) declarada a nulidade insanável da notificação do despacho de reversão e citação para a 

execução do reclamante, com a consequente anulação da notificação e citação respectivas e de todos 
os actos subsequentes;

c) declarada a nulidade insanável do título executivo, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 
do art.º 165.º do CPPT e subsequente anulação de todos os actos subsequentes, por falta de indicação 
do valor real em dívida, requisito tido como essencial do título executivo, nos termos da alínea e) do 
n.º 1 do art.º 163.º do CPPT;

d) declarada a prescrição da dívida tributária no que concerne ao IVA relativo ao ano de 1994, 
no montante de 131.323,68 € (cento e trinta e um mil, trezentos e vinte e três euros e sessenta e oito 
cêntimos), como dos respectivos juros compensatórios, no valor de 59.948,21 € (cinquenta e nove mil, 
novecentos e quarenta e oito euros e vinte e um cêntimos);

e) declarada a ilegalidade das penhoras dos bens imóveis pertencentes ao reclamante efectuadas 
a favor dos presentes autos e que se encontram discriminadas nos art.ºs 2.º e 3.º deste articulado e, em 
consequência, ordenar a sua anulação;

f) ordenado o cancelamento das penhoras dos bens imóveis pertencentes ao reclamante efectuadas 
a favor dos presentes autos e que se encontram discriminadas nos art.ºs 2.º e 3.º deste articulado.”.

Notificado nos termos e para os efeitos das normas acima transcritas, veio o A. dizer que nos 
presentes autos são formulados dois pedidos em cumulação e que não se verifica qualquer obstáculo à 
sua cumulação, sendo tais pedidos os de que:

“ - Deve ser declarada a nulidade insanável da reversão, do despacho de reversão e consequente 
título executivo, pelos fundamentos invocados na p.i., com a consequente anulação de todos os actos 
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subsequentes, designadamente, a notificação e citação do revertido para a presente execução, bem 
como com a consequente ilegalidade das penhoras realizadas cujo cancelamento deve ser ordenado;

 - Deve ser declarada a prescrição de parte da dívida tributária relativamente ao reclamante/re-
vertido, designadamente da dívida tributária que concerne ao IVA relativo ao ano de 1994, no montante 
de 131.323,68 € e dos juros compensatórios, no valor de 59.948,21 €.”.

Cumpre apreciar.
*
Antes de mais, compulsados os pedidos formulados na petição inicial, cumpre dizer que não é 

verdade o alegado pelo reclamante a fls. 106 e ss., segundo o qual apenas formula dois pedidos e não 
existe qualquer incompatibilidade de formas processuais a seguir.

Senão vejamos.
Na petição inicial, conforme se viu, o reclamante pede, para além do mais:
a) A declaração de nulidade da reversão da execução contra si;
b) A declaração de nulidade da sua citação para a execução;
c) A declaração de nulidade do título executivo;
d) A declaração da prescrição de parte das dívidas exequendas; e
e) A anulação por ilegalidade das penhoras dos seus bens imóveis.
Assim, e desde logo, trata -se de pretensões jurídicas autónomas (autonomizáveis e autonomi-

zadas), configurando pedidos distintos, tal como decorre do disposto no artigo 498.º/3 do Código de 
Processo Civil.

Ora, ao contrário do afirmado pelo reclamante, a forma processual adequada a cada uma daquelas 
pretensões não é a mesma, conforme se verá de seguida.

Face ao requerimento de fls. 106 e ss., apresentado nos termos do artigo 31.º -A do Código de 
Processo Civil, há que considerar que o reclamante, no uso da faculdade conferida por aquela norma, 
restringiu os pedidos que pretende ver apreciados à questão da ilegalidade da reversão da execução 
contra si, e da prescrição parcial da dívida exequenda.

*
Quanto à ilegalidade da reversão, é jurisprudência praticamente pacífica dos nossos Tribunais 

Superiores que o meio adequado para a questionar é o processo de oposição à execução.
Neste sentido, podem, entre outros, ver -se os seguintes acórdãos, todos disponíveis em www.

dgsi.pt:
 - Ac. do STA de 29 -06 -2005, proferido no processo 0501/05:
“A forma processual que a jurisprudência tem eleito como adequada para reagir contra o des-

pacho que determina a reversão da execução fiscal é a de oposição à execução”;
 - Ac. do STA de 27 -10 -2010, proferido no processo 0328/10:
“É a oposição à execução fiscal e não o processo de impugnação judicial ou a reclamação prevista 

no art.º 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 art.º 204.º do CPPT”;

 - Ac. do STA de 29 -09 -2010, proferido no processo 0306/10:
“É a oposição à execução fiscal e não o processo de impugnação judicial ou a reclamação prevista 

no art.º 276.º do CPPT o meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o 
despacho que ordena a reversão, com fundamento na prescrição da dívida exequenda, na inexistência 
de culpa na insuficiência do património desta e não lhe ser imputável a falta de pagamento da obriga-
ção tributária, fundamentos estes que se enquadram nas als. b) e d) do n.º 1 do art.º 204.º do CPPT”;

 - Ac. do TCA -N de 03 -27 -2008, proferido no processo n.º 01884/04 – PORTO:
“A oposição à execução fiscal é o meio processual adequado para o revertido impugnar conten-

ciosamente com fundamento em vício de falta de fundamentação o despacho que ordena a reversão, 
sendo tal fundamento subsumível à previsão da alínea i) do art.º 204.º, n.º 1, do CPPT”.

Já as questões ligadas às nulidades da citação e do título executivo, bem como à ilegalidade da 
penhora, têm como meio próprio de sindicância judicial o processo de reclamação de actos do órgão 
de execução fiscal (em que nos situamos).

Todavia, o presente meio processual não é um meio genérico de sindicância de todos os actos de 
execução, mas apenas um meio de sindicar a legalidade de uma decisão concreta do órgão de execução 
fiscal (neste sentido, pode ver -se o Ac. do TCA -N de 27 -08 -2009, proferido no processo 1814/08.9 
BEBRG, deste Tribunal).

Ora, como refere o Il. Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, no seu “Código de Procedimento e Pro-
cesso Tributário – Anotado e Comentado”, vol. II, Áreas Editora, 2007, “… as nulidades do processo 
de execução fiscal, que devem ser arguidas no próprio processo” (pág. 370), e, mais adiante, “relati-
vamente a omissões de actos não será possível em princípio reclamar imediatamente para o juiz, pelo 
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que o interessado deverá fazer a respectiva arguição de nulidade perante o órgão da execução fiscal 
e só da decisão deste que não satisfaça a sua pretensão poderá reclamar” (pág. 648).

Ou seja, relativamente às referidas e arguidas nulidades da citação e do título executivo, incumbia 
ao ora reclamante argui -las, previa e oportunamente, junto do órgão de execução fiscal, e apenas de 
eventual decisão desfavorável caberia reclamação para Tribunal.

Neste sentido, a título de exemplo, pode ver -se o Ac. do STA de 01.07.2009, proferido no pro-
cesso 01050/08, disponível em www.dgsi.pt, onde se lê: “A falta da citação bem como a nulidade da 
citação, por inobservância das formalidades prescritas na lei, não constituem fundamento de oposição 
à execução fiscal, devendo ser arguidas perante o órgão da execução fiscal, sendo a eventual decisão 
desfavorável passível de reclamação para o tribunal tributário”.

Assim, apenas as ilegalidades relativas ao acto de penhora, poderiam ser objecto de reclamação 
imediata para Tribunal.

De resto, era este o acto que, compulsada a petição inicial, justificaria a tempestividade da lide.
Sucede que, conforme já se referiu, o reclamante, no uso da faculdade conferida pelo artigo 31.º -A 

do Código de Processo Civil, declarou restringir os pedidos a apreciar à referida ilegalidade da reversão 
e à prescrição parcial da dívida exequenda.

*
Quanto a esta última questão, da prescrição da obrigação tributária, tem -se entendido jurispru-

dencialmente que a mesma pode ser conhecida em diversas sedes, incluindo a oposição à execução a 
reclamação de actos de órgão de execução fiscal, prevista nos artigos 276.º e ss. do Código de Procedi-
mento e Processo Tributário, uma vez que é de conhecimento oficioso pelo Tribunal (cfr. artigo 175.º 
do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Todavia, e não obstante, o meio próprio para formular autonomamente o pedido da sua declara-
ção é o processo de oposição à execução (cfr. artigo 204.º/1/d) do Código de Procedimento e Processo 
Tributário), apenas sendo lícita a colocação de tal questão em sede de reclamação de actos do órgão de 
execução fiscal quando previamente se provoque a pronúncia do mesmo sobre tal questão.

Por outro lado, o seu conhecimento pelo Tribunal só será possível se o processo tiver todas as 
condições para a instância se iniciar devidamente.

Neste sentido pode conferir -se, por exemplo:
 - Ac. do STA de 04 -08 -2010, proferido no processo 0610/10: “Sendo embora a prescrição de 

conhecimento oficioso por qualquer tribunal, podendo a mesma até ser apreciada ou suscitada ofi-
ciosamente pela primeira vez no tribunal de recurso, declarada a ilegitimidade da reclamante e não 
chegando a iniciar -se a lide impugnatória, o juiz não podia dela conhecer”;

 - Ac do STA de 11 -02 -2009, proferido no processo 0802/08: “O decurso do prazo para deduzir 
oposição à execução fiscal extingue o direito que com a mesma se pretendia fazer valer, mesmo que 
na oposição se suscite vícios de conhecimento oficioso, como é a prescrição”;

 - Ac. do STA de 29 -04 -2009, proferido no processo 01019/08: “Só pode proceder -se ao conheci-
mento dos fundamentos de oposição à execução fiscal (como a prescrição da obrigação, por exemplo) 
verificados que estejam os respectivos pressupostos processuais, o que não acontece se a petição inicial 
foi julgada inepta.

IV – O decurso do prazo para deduzir oposição à execução fiscal extingue o direito que com a 
mesma se pretendia fazer valer, mesmo que na oposição se suscitem vícios de conhecimento oficioso, 
como é a prescrição”.

*
Face ao quadro que vem de se desenhar, haverá que, necessariamente, concluir pela cumulação 

ilegal de pedidos formulados na petição inicial.
Com efeito, nesta cumulam -se pedidos a que correspondem formas de processo incompatíveis, 

designadamente o processo de oposição à execução fiscal (pedidos relativos à ilegalidade da reversão e 
à declaração de prescrição parcial das dívidas exequendas) e o processo de reclamação de actos do órgão 
de execução fiscal (nulidades da citação e do título executivo e ilegalidades do acto da penhora).

Daí que houvesse que se proceder, conforme ocorreu, nos termos do artigo 31.º -A do Código de 
Processo Civil.

Nessa sequência, veio o reclamante restringir o objecto dos presentes autos aos pedidos relativos 
à ilegalidade da reversão do processo de execução fiscal contra si, e à declaração de prescrição parcial 
da dívida exequenda, pelo que, nos termos do artigo 31.º -A/3 do Código de Processo Civil, haverá que 
absolver o Réu da instância quanto aos restantes pedidos.

Quanto aos pedidos por cuja apreciação o reclamante decidiu optar, conforme se viu acima, a 
forma de processo adequada à sua apreciação é a do processo de oposição à execução, sem prejuízo 
de, como se disse, a questão relativa à prescrição poder ser conhecida na presente sede, desde que co-
locada autónoma e previamente ao próprio órgão de execução fiscal ou desde que a lide impugnatória 
se iniciasse validamente, o que não é o caso.
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Daí que, face à opção exercida pelo reclamante, se coloquem os autos numa situação de erro na 
forma de processo.

De facto, conforme é jurisprudência pacífica quer do STJ quer do STA, “É pela pretensão que se 
pretende fazer valer que se afere se há erro na forma do processo”.

Neste sentido, podem ver -se, a título exemplificativo, os seguintes acórdãos, todos disponíveis 
em www.dgsi.pt:

 - Ac. STJ de 20 -05 -2004, proferido no processo 04B1358;
 - Ac. STJ de 14 -12 -2006, proferido no processo 06B3684;
 - Ac. STA de 09 -06 -92, proferido no processo 030499; e
 - Ac. STA de 01 -07 -2003, proferido no processo 0740/03.
Ora, face às pretensões pelas quais o reclamante optou, a forma de processo adequada será, nos 

termos acima expostos, o processo de oposição à execução, verificando -se, face à forma processual 
por ele adoptada, um erro na forma de processo.

Conforme decorre do artigo 199.º/1 do Código de Processo Civil (conjugado com o art.º 98.º/4 
do Código de Procedimento e Processo Tributário), o erro na forma de processo implica a anulação 
dos actos que não possam ser aproveitados por convolação na forma processual adequada, se possível.

Ora, in casu, não se apura que estejam reunidos os pressupostos legais necessários à convolação 
dos presentes autos na forma processual adequada, designadamente em processo de oposição à exe-
cução fiscal.

Antes pelo contrário, face à informação de fls. 3 e ss., da qual consta que o reclamante foi citado 
para a execução em 12 -07 -2010, tendo solicitado pagamento prestacional em 11 -08 -2010, indica -se 
estar caduco o direito de acção relativamente àquela forma processual (cfr. artigo 203.º/1 do Código 
de Procedimento e Processo Tributário).

Desta forma, não sendo viável a convolação, não pode ser aproveitado qualquer acto, pelo que 
deve o processo ser anulado na totalidade, devendo consequentemente o Réu ser absolvido da instância, 
quanto aos pedidos em causa.

*
Decisão:
Face ao exposto, decide -se absolver o Réu da instância:
a) Quanto aos pedidos relativos à declaração de nulidade da citação e do título executivo e à 

invalidade da penhora, nos termos do artigo 31.º -A/3 do Código de Processo Civil;
b) Quanto aos pedidos relativos à ilegalidade da reversão e à prescrição parcial da dívida exe-

quenda, nos termos do artigo 199.º/1 do Código de Processo Civil, conjugado com o artigo 288.º/1/b), 
também do Código de Processo Civil.

Custas pelo reclamante.
Cumpra o artigo 126.º do CPPT.
*
Braga, 20 -12 -2010
O Juiz de Direito.».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Braga que, por 

cumulação ilegal de pedidos e erro na forma de processo, absolveu a Fazenda Pública da instância de 
reclamação deduzida pelo ora recorrente contra actos praticados pelo órgão de execução fiscal.

Para tanto, considerou o Mmo. Juiz a quo que tendo o reclamante apresentado vários pedidos a 
que correspondiam formas processuais distintas e incompatíveis, e, após notificação, nos termos do 
artigo 31.º -A, n.º 1 do CPC, para que indicasse qual o pedido que pretendia ver apreciado no processo, 
tendo restringido os mesmos às questões da ilegalidade da reversão da execução contra si e da prescrição 
parcial da dívida exequenda, se está numa situação de erro na forma de processo, uma vez que a forma 
de processo adequada à apreciação de tais pedidos é a do processo de oposição à execução, não sendo 
viável a convolação para tal forma processual.

Alega o reclamante, ora recorrente, em síntese, que nunca prescindiu ou restringiu, em momento 
algum, qualquer dos pedidos inicialmente formulados, designadamente, do pedido de ilegalidade das 
penhoras efectuadas e das inúmeras nulidades de que a execução que contra si reverteu padece, para 
cuja apreciação a reclamação apresentada é o meio adequado, ou, ainda que assim se não entendesse, 
então, sempre as nulidades invocadas deveriam ser juntas ao processo executivo e convoladas em re-
querimento dirigido ao autor do acto, além de não compreender por que é que a prescrição, sendo de 
conhecimento oficioso, dela o tribunal não conheceu.

Vejamos. A reclamação foi apresentada pelo recorrente na sequência das penhoras efectuadas 
subsequentes ao despacho de reversão e à sua citação para a execução fiscal.

Na petição inicial, o reclamante termina pedindo, como se refere na decisão recorrida, que seja 
“a) declarada a ilegalidade e nulidade insanável da reversão efectuada contra o reclamante em Ju-
lho de 2010 e, em consequência, ordenar a anulação da reversão e de todos os actos subsequentes; 
b) declarada a nulidade insanável da notificação do despacho de reversão e citação para a execução 
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do reclamante, com a consequente anulação da notificação e citação respectivas e de todos os ac-
tos subsequentes; c) declarada a nulidade insanável do título executivo, nos termos do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do art.º 165.º do CPPT e subsequente anulação de todos os actos subsequentes, 
por falta de indicação do valor real em dívida, requisito tido como essencial do título executivo, nos 
termos da alínea e) do n.º 1 do art.º 163.º do CPPT; d) declarada a prescrição da dívida tributária no 
que concerne ao IVA relativo ao ano de 1994, no montante de 131.323,68 € (cento e trinta e um mil, 
trezentos e vinte e três euros e sessenta e oito cêntimos), como dos respectivos juros compensatórios, no 
valor de 59.948,21 € (cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito euros e vinte e um cêntimos); 
e) declarada a ilegalidade das penhoras dos bens imóveis pertencentes ao reclamante efectuadas a 
favor dos presentes autos e que se encontram discriminadas nos art.ºs 2.º e 3.º deste articulado e, em 
consequência, ordenar a sua anulação; f) ordenado o cancelamento das penhoras dos bens imóveis 
pertencentes ao reclamante efectuadas a favor dos presentes autos e que se encontram discriminadas 
nos art.ºs 2.º e 3.º deste articulado.”.

Notificado, nos termos do artigo 31.º -A do CPC, para suprimento de ilegal coligação de pedidos, por 
a estes corresponderem diferentes formas de processo, veio, então, o reclamante esclarecer que apenas 
tinha formulado dois pedidos: “ - Deve ser declarada a nulidade insanável da reversão, do despacho 
de reversão e consequente título executivo, pelos fundamentos invocados na p.i., com a consequente 
anulação de todos os actos subsequentes, designadamente, a notificação e citação do revertido para a 
presente execução, bem como com a consequente ilegalidade das penhoras realizadas cujo cancelamento 
deve ser ordenado;  - Deve ser declarada a prescrição de parte da dívida tributária relativamente ao 
reclamante/revertido, designadamente da dívida tributária que concerne ao IVA relativo ao ano de 
1994, no montante de 131.323,68 € e dos juros compensatórios, no valor de 59.948,21 €.”.

Não há, assim, dúvidas que o reclamante formula dois pedidos principais, a saber, a declaração de 
nulidade da reversão, com a consequente anulação dos actos subsequentes referidos, designadamente 
a citação e as penhoras, e a declaração de prescrição parcial da dívida exequenda.

Ora, segundo entendimento da doutrina e conforme jurisprudência consolidada e citada na decisão 
recorrida, o meio processual adequado para a discussão da legalidade do acto de reversão é a oposição 
à execução fiscal (v. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, vol. II, pág. 355, e acórdãos 
do STA de 29/09/2010 e de 27/10/2010, proferidos nos recursos n.ºs 306/10 e 328/10, respectivamente).

Por outro lado, também a prescrição da dívida exequenda constitui fundamento expresso de opo-
sição à execução (artigo 204.º, n.º 1, alínea d) do CPPT).

É certo que se tem entendido que a prescrição pode ser conhecida também noutras sedes, inclusive 
em reclamação de actos do órgão de execução fiscal, mas o seu conhecimento nesta sede pressupõe 
a sua suscitação no processo de execução fiscal e o proferimento de decisão pelo órgão da execução 
fiscal, no entendimento de que este meio processual tem por objecto actos lesivos de conteúdo positivo 
e não omissões de actos que o interessado entenda que deveriam ter sido praticados (v. Jorge de Sousa, 
in CPPT anotado e comentado, vol. II, pág. 648).

Além de que o seu conhecimento, ainda que oficioso, pelo tribunal só será possível se o pro-
cesso tiver todas as condições para a instância se iniciar devidamente, e não quando se não mostram 
verificados os respectivos pressupostos processuais, como no caso de a petição inicial ser inepta (v. 
acórdãos do STA de 11/2/2009, 29/4/2009 e de 4/8/2010, nos recursos n.ºs 802/08, 1019/08 e 610/10, 
respectivamente).

Assim, tendo o ora recorrente apresentado reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT, face às 
pretensões que nela se pretende fazer valer, estamos, pois, perante uma situação de erro na forma de 
processo.

E não obstante a lei impor a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado 
(artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT), a convolação da petição de reclamação em petição 
de oposição à execução fiscal está prejudicada neste caso pela intempestividade da sua apresentação, 
porquanto tendo a citação do recorrente ocorrido em 12/7/2010 a reclamação apenas foi apresentada 
em 8/11/2010, ou seja, para além do prazo previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 203.º do CPPT.

Na verdade, como é jurisprudência consolidada deste STA, a convolação para a forma de pro-
cesso adequada não deve ordenar -se, sob pena da prática de actos inúteis, proibida por lei, se a petição 
é intempestiva para o efeito, pois logo haveria lugar a indeferimento liminar por extemporaneidade 
(v., entre outros, os acórdãos de 11/04/07 e de 20/01/10, proferidos nos recursos n.ºs 19/07 e 989/09, 
respectivamente).

Por último, dir -se -á ainda que a apreciação da legalidade dos actos subsequentes (citação após 
reversão e penhoras), cuja nulidade o recorrente invoca, se mostra prejudicada na medida em que a 
ilegalidade que lhes é imputada não é originária mas antes deriva da reversão ordenada e, como vimos, a 
legalidade do despacho de reversão não pode aqui ser apreciada, por erro na forma processual utilizada 
e insusceptível de correcção por via de convolação pela intempestividade da sua apresentação.

A decisão recorrida que assim entendeu deve, por isso, ser mantida.
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IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
em negar provimento ao recurso, confirmando, em consequência, a decisão recorrida.

Custas pelo reclamante.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Artigo 150.º CPTA.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artigo 150º do CPTA, pelo seu carácter 
excepcional, estrutura e requisitos, não pode entender -se como de índole gene-
ralizada mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula de escape 
do sistema, só sendo admissível se estivermos perante uma questão que, pela sua 
relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou que, por 
mor dessa questão, a admissão do recurso seja claramente necessária para uma 
melhor aplicação do direito.

 II — Assim, este tipo de recurso só se justifica se estamos perante questão que é mani-
festamente susceptível de se repetir num número de casos futuros indeterminados, 
isto é, se se verifica a capacidade de expansão da controvérsia que legitima o 
recurso de revista como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua 
aplicação prática.

 III — A questão que vem apresentada neste recurso (a falta de citação da reclamante, 
em processo de execução fiscal, nos termos e para os efeitos do artigo 220.º do 
CPPT constitui, ou não, nulidade processual, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 165.º do CPPT), estando dependente da verificação, ou não, do prejuízo 
causado ao interessado no caso concreto em apreço, e, assim, claramente cir-
cunscrito à matéria factual apurada nos autos, dificilmente poderá ultrapassar os 
limites do caso concreto, pelo que, manifestamente não se verifica, em relação a 
essa mesma questão, 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”.

Processo n.º 108/11 -30.
Recorrente: Dulce Alexandra de Matos Viana.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – Dulce Alexandra de Matos Viana, com os sinais dos autos, recorreu para o TCAN da sentença 
do TAF de Braga que julgou improcedente a reclamação judicial por ela deduzida ao abrigo do disposto 
no artigo 276.º do CPPT contra o despacho do órgão da execução fiscal que lhe indeferiu a arguida 
nulidade da citação.

Por acórdão de 10/12/2010 do TCAN foi negado provimento ao recurso e mantida a decisão 
recorrida, ainda que com diferente fundamentação.

Não se conformando com este acórdão, vem agora a reclamante interpor recurso de revista para 
o STA, nos termos conjugados dos artigos 280.º e seguintes do CPPT e 150.º do CPTA, formulando 
as seguintes conclusões:

1) Determina o artigo 150.º do CPTA, aplicável, ex vi, do artigo 279.º, n.º 2 do CPPT que “Das 
decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcional-
mente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma 
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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”.

2) No caso sub judice pretende -se ver apreciado e indagado o conceito de prejuízo estabelecido 
no artigo 165.º, n.º 1, alínea b) do CPPT.

3) Efectivamente, são parcas as palavras tanto da Jurisprudência como as da Doutrina relativa-
mente a um conceito tão importante a nível processual como aquele que é determinado no artigo 165.º, 
n.º 1, alínea a) que diz “São nulidades insanáveis em processo de execução fiscal: a) A falta de citação, 
quando possa prejudicar a defesa do interessado;”.

4) Na verdade, o conceito de prejuízo para a defesa do interessado, ou o conceito de prejudiciali-
dade, ínsito nesta norma, carece de aperfeiçoamento jurisprudencial, pois que, trata -se de um conceito 
deveras importante no andamento de qualquer processo de execução fiscal (tão em voga nos dias que 
correm), urgindo, pois, esclarecer o seu sentido e alcance.

5) Pois só determinando com clareza e precisão tal conceito é que se poderá fazer uma melhor 
e correcta aplicação do Direito, não só ao caso em apreço, como aos variadíssimos casos processuais 
que sem dúvida existem relativamente a esta matéria.

6) A questão do prejuízo para a defesa do interessado estabelecida no normativo previsto no 
artigo 165.º, n.º 1, alínea a) do Código de Procedimento e Processo Tributário é relevante não só do 
ponto de vista jurídico, como também do ponto de vista social, pois que, tanto contribuintes como ór-
gãos da administração fiscal, intervenientes principais nos processos de execução fiscal, devem saber 
e conhecer não só dos actos processuais que devem ser praticados para o bom andamento do processo, 
como devem saber balizar, ter certezas claras quanto aos parâmetros necessários para se aferir quando 
a defesa de qualquer contribuinte está a ser prejudicada nos direitos processuais a que este cabem.

7) Só desta forma poderá ser feita uma melhor aplicação do direito, tanto por tribunais, como 
pelos órgãos de administração fiscal.

8) No nosso humílimo entendimento estão pois preenchidos os requisitos impostos pelo artigo 150.º 
do CPTA para que seja recebido o presente recurso de revista.

9) Vem o presente recurso interposto do Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo 
do Norte, no processo supra referido, que julgou improcedente a reclamação deduzida pela, aqui, 
Recorrente, e manteve o despacho proferido a 3 de Novembro de 2009, pese embora com diferente 
fundamentação, com todas as legais consequências.

10) Absit injuria verbo, não pode a Recorrente conformar -se com tal Acórdão.
Isto porque,
11) Entendeu o Tribunal “a quo” quanto à matéria de facto dar como provado:
12) “1. Por requerimento, datado de 30.10.2009, a Reclamante junto do Chefe de Finanças de 

Ponte de Lima, veio requerer a declaração de nulidade processual de falta de citação nos termos e 
para os efeitos do art.º 220.º do CPPT; (sublinhado nosso); 2. Por despacho de 03.11.2009, do Chefe 
de Finanças de Ponte de Lima, foi indeferido a pretensão da Reclamante, conforme consta de fls. 65 
dos autos, documento que aqui se dá integralmente reproduzido; 3. Foi instaurado processo de exe-
cução fiscal n.º 2321200001006991 e apensos contra João Luís Soares dos Santos, por dívidas de IVA 
de 1994 a 1997.

13) 4. As dívidas derivam do processo de execução instaurada a Álvaro Santos Soares e Filhos, 
Lda., as quais foram revertidas contra João Luis dos Santos. 5. Em 23.06.2005, foram penhorados dois 
prédios urbanos, ambos destinados a habitação, sitos na freguesia de Arcozelo, Ponte de Lima, inscrito 
na matriz predial urbana com o n.º “2133” e “1876”, da referida freguesia, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Ponte de Lima sob o n.º 001894 e 00218.

14) 6. A Reclamante e o executado contraíram casamento em 29.07.1995, sob o regime de comu-
nhão de adquiridos; 7. No âmbito do processo 327/08.3TBPTL, por sentença transitada em julgado 
em 16.06.2008, foi decretado o divórcio, por mútuo consentimento, da Reclamante com João Luís 
Soares dos Santos.

15) 8. No âmbito do processo n.º 327/08.3TBPTL -A, foi efectuada a partilha de bens a qual foi 
homologada em 11.02.2009 e transitou em 16.03.2009; 9. Na partilha dos dois prédios urbanos com 
os art.ºs 1876 e 2133.º, com matriz urbana, sitos na freguesia de Arcozelo, Ponte de Lima, foram ad-
judicados à Reclamante.

16) 10. A Reclamante foi citada em 05.08.2005, através de ofício n.º 004659, datado de 04.08.2005, 
por carta registada com aviso de recepção, a qual foi recepcionada por Liliana Cristina Santos, con-
forme documento constante de fls. 68 a 71 do processo de Embargos de Terceiro n.º 1338/08.4BEBRG, 
que aqui se dá por integralmente reproduzido e por confissão da Reclamante.

17) 11. Em 08.08.2005, através de ofício n.º 004664, e nos termos do art.º 241.º do CPC, foi a 
Embargante informada da citação em 05.08.2005 (fls. 70 dos autos do processo de embargos de ter-
ceiro n.º 1338/08.4BEBRG).

18) 12. A Reclamação n.º 1572/09.6 tem por base o acto do órgão de execução que indeferiu o 
pedido de levantamento de penhora sobre bens imóveis.
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19) 13. A presente reclamação foi interposta em 09.11.2009.
20) 14. A Reclamante não foi citada nos termos do art.º 220.º do CPPT” (Cfr. com Acórdão 

recorrido).
21) Quanto ao Direito aplicável ao caso “sub judice”, entendeu o douto tribunal “a quo” que
22) “Desde logo não podemos acompanhar a sentença recorrida quando nela se considerou que 

as dívidas exequendas são da responsabilidade de ambos os cônjuges, reconduzindo -as à previsão da 
alínea d) do art.º 1691.º, n.º 1 do Código Civil (CC).

23) Na verdade, a admitir -se, como admitiu a sentença recorrida, que o Executado foi chamado 
à execução fiscal como gerente responsável subsidiário pelas dívidas de que era originária devedora 
uma sociedade, então teremos que concluir que o Executado está a ser responsabilizado nos termos do 
art.º 13.º do Código de Processo Tributário (CPT). Ora como é doutrina e jurisprudência uniformes, 
as dívidas derivadas da responsabilidade subsidiária prevista no art.º 13.º do CPT (como, hoje, 24.º 
da LGT) de um dos cônjuges são da exclusiva responsabilidade dele, pois consideram -se subsumíveis 
à alínea b) do art.º 1692.º do CC.

24) Assim a nosso ver, não será com o fundamento de que não se exigia a citação da ora Recorrente 
nos termos do art.º 220.º do CPPT que se poderá julgar improcedente a arguição da nulidade por falta 
de citação. No entanto, também nós entendemos que tal arguição não pode proceder. Vejamos.

25) Como resulta do que já deixamos referido, a falta de citação só é nulidade caso se possa 
considerar que dela adveio prejuízo para a defesa da citanda.

26) Ora, no caso sub judice não vislumbramos que a falta de citação da ora Recorrente nos 
termos do art.º 220.º do CPPT tenha a virtualidade de provocar qualquer prejuízo à sua defesa ou ao 
exercício dos seus direitos processuais, inclusivamente o de requerer a separação judicial de bens.

27) Desde logo, porque a aqui recorrente foi citada nos termos do art.º 239.º do CPPT – se o 
deveria ou não ter sido, ora não cumpre apreciar – em Agosto de 2005, na sequência de penhora de 
bens imóveis, motivo por que, a partir desse momento, teve a possibilidade de intervir no processo, 
assumindo a qualidade de co -executada, com possibilidade de exercer, a partir da citação, todos os 
direitos processuais que são atribuídos ao executado, podendo reagir contra todos os actos ilegais que 
afectem os seus direitos, inclusivamente, com a possibilidade de arguir a nulidade por falta de citação 
nos termos do disposto no art.º 220.º do CPPT; ora, «tendo a Reclamante, apesar da possibilidade dada 
para o efeito, optado pelo não exercício daquele direito, com a consequente omissão de arguição da 
falta de citação, supriu com a sua inércia a nulidade cometida, nos termos do art.º 196.º do Código 
de Processo Civil, encontrando -se a mesma sanada.».

28) Depois decisivamente, porque a ora Recorrente e o Executado divorciaram -se por sentença 
transitada em julgado em 2008 e procederam à consequente partilha do património do casal por 
sentença transitada em 16 de Março de 2009. Assim, nenhum sentido faria agora a citação prevista 
no art.º 220.º do CPPT que, como vimos, tem o escopo permitir ao cônjuge do executado que viu 
serem penhorados bens comuns do casal pedir a separação judicial de bens. É que o património 
comum do casal já foi partilhado.

29) Atento tudo o que foi dito, “falta de citação” da ora Recorrente nos termos do art.º 220.º do 
CPPT para requerer a separação judicial de bens não constitui nulidade por falta de prejuízo, de 
conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 165.º do CPPT.” – (Sublinhado nosso, cfr. 
com acórdão recorrido).

30) Salvo o devido respeito, não partilha a Recorrente do mesmo entendimento.
31) Determina o artigo 1696.º do Código Civil que “Pelas dívidas da exclusiva responsabilidade 

de um dos cônjuges respondem os bens próprios do cônjuge devedor e, subsidiariamente, a sua 
meação nos bens comuns.

32) Decorre do regime de penhora, nomeadamente do artigo 812.º do Código de Processo Civil, 
em conjugação com os artigos 601.º e 817.º do Código Civil, que apenas poderão ser penhorados bens 
que pertençam ao devedor.

33) Determina o artigo 165.º, n.º 1, a) do Código de Procedimento e Processo Tributário “São 
nulidades insanáveis em processo de execução fiscal: a falta de citação, quando possa prejudicar a 
defesa do interessado”.

34) Prescrevendo o n.º 4 do preceito supra referido que essa nulidade é “(…) de conhecimento 
oficioso e podem ser arguidas até ao trânsito em julgado da decisão final”.

35) Impondo, ainda, o n.º 2 do mesmo preceito que “As nulidades dos actos têm por efeito a 
anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, aproveitando -se 
as peças úteis ao apuramento dos factos”.

36) Dispõe o artigo 1692.º, alínea b) do Código Civil que são de exclusiva responsabilidade do 
cônjuge a que respeitam “As dívidas provenientes de crimes e as indemnizações, restituições, custas 
judiciais ou multas devidas por factos imputáveis a cada um dos cônjuges, salvo se esses factos, 
implicando responsabilidade meramente civil, estiverem abrangidos pelo disposto nos n.ºs 1 ou 2 do 
artigo anterior”.
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37) A Jurisprudência é unânime no enquadramento da responsabilidade subsidiária dos gerentes, 
originada em reversão nos termos do artigo 23.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária, na alínea b) do ar-
tigo 1692.º do Código Civil.

38) Na verdade, a Recorrente não foi citada para os termos e efeitos no disposto no artigo 220.º 
do Código de Procedimento e Processo Tributário (Cfr. com os presentes autos). Pelo que,

39) Nos termos conjugados do artigo 165.º, n.º 1, alínea a) do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, e n.º 4, deve ser declarada a nulidade processual de falta de citação pessoal da requerente 
nos termos do artigo 220.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.

40) Porquanto, o acto de citação foi completamente omitido e, consequentemente, deve ser anu-
lado todo o processado posterior à falta de citação, incluindo -se, designadamente, a anulação de todos 
os actos de penhora (cfr. com artigo 165.º, n.º 4 do Código de Procedimento e Processo Tributário), 
porquanto o órgão fiscal só pode proceder à penhora daqueles que foram bens comuns do casal, após 
ter citado o cônjuge do executado nos termos e para os efeitos no disposto no artigo 220.º do Código 
de Procedimento e Processo Tributário.

41) A falta de citação da Recorrente prejudica gravemente os seus meios de defesa e coarcta-
-lhe a possibilidade do exercício de todos os seus direitos processuais, em que se inclui a possi-
bilidade de requerer a separação judicial, artigo 220.º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, consubstanciando, dessa forma, uma nulidade insanável de conhecimento oficioso e a 
todo o tempo, artigo 165.º, n.º 1, alínea a) e n.º 4 do Código de Procedimento e Processo Tributário, 
que em sede de recurso deve ser declarada, com todas as legais consequências.

42) Ao assim não decidir o douto Acórdão violou e/ou aplicou erradamente o disposto nos arti-
gos 220.º, 239.º e 165.º, n.º 1, alínea a) e n.º 4 do Código de Procedimento e Processo Tributário.

43) “Neste artigo 165.º, paralelamente com o que se verifica no art.º 98.º deste Código, indicam-
-se duas nulidades que se qualificam como insanáveis. Esta qualificação de insanáveis não significa 
que seja admissível a sanação de tais nulidades, se ela for possível, mas apenas que elas não ficam 
sanadas ou supridas pelo mero decurso do tempo sem arguição, podendo ser conhecidas oficiosamente 
ou na sequência de arguição, até ao trânsito em julgado da decisão final”.

44) “A qualificação de insanáveis não significa que tais deficiências processuais não se possam 
sanar, mas apenas que elas não ficam sanadas ou supridas com o mero decurso do tempo, sem argui-
ção (…). Por isso, estas nulidades, sempre que possível, poderão ser sanadas, praticando nos termos 
legais o acto omitido ou irregularmente praticado, só sendo totalmente adequada a qualificação de 
insanáveis, entendida com o sentido de inadmissibilidade de sanação, quando não for possível suprir 
a respectiva irregularidade processual”.

45) Apesar de se ler nas conclusões do Acórdão recorrido que “III  - A qualificação dessa nuli-
dade como insanável não significa que, se tal for possível, ela não possa ser sanada ou suprida, mas 
significa apenas que a mesma não será sanada ou suprida pelo mero decurso do tempo, podendo ser 
conhecida, ainda que, oficiosamente, até ao trânsito em julgado da decisão final (…)” – (cfr. com 
conclusões do Acórdão).

46) Não percebe a Recorrente a contradição notória e lamentável entre as Conclusões do 
Acórdão e da própria fundamentação deste.

47) “Desde logo, porque a aqui Recorrente foi citada nos termos do art.º 239.º do CPPT – se o 
deveria ou não ter sido, ora não cumpre apreciar – em Agosto de 2005, na sequência de penhora de 
bens imóveis, motivo por que, a partir desse momento, teve a possibilidade de intervir no processo, 
assumindo a qualidade de co -executada, com possibilidade de exercer, a partir da citação, todos os 
direitos processuais que são atribuídos ao executado, podendo reagir contra todos os actos ilegais que 
afectem os seus direitos, inclusivamente, com a possibilidade de arguir a nulidade por falta de citação 
nos termos do disposto no art.º 220.º do CPPT; ora «tendo a Reclamante, apesar da possibilidade dada 
para o efeito, optado pelo não exercício daquele direito, com a consequente omissão de arguição da 
falta de citação, supriu com a sua inércia a nulidade cometida, nos termos do art.º 196.º do Código 
de Processo Civil, encontrando -se a mesma sanada.».

48) Depois decisivamente, porque a ora Recorrente e a Executada divorciaram -se por sentença 
transitada em julgado em 2008 e procederam à consequente partilha do património do casal por 
sentença transitada em 16 de Março de 2009. Assim, nenhum sentido faria agora a citação prevista 
no art.º 220.º do CPPT que, como vimos, tem o escopo permitir ao cônjuge do executado que viu 
serem penhorados bens comuns do casal pedir a separação judicial de bens. É que o património 
comum do casal já foi partilhado” – (cfr. com Acórdão recorrido).

49) Ou o digno tribunal “a quo” entende que estamos perante uma nulidade secundária, suprível 
pelo decurso do tempo, ou bem entende, como o fez nas conclusões, que estamos perante uma nulidade 
insanável, a mesma não será sanada ou suprida pelo mero decurso do tempo, podendo ser conhecida, 
ainda que, oficiosamente, até ao trânsito em julgado da decisão final.
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50) O Acórdão incorreu em erro grave ao julgar essa nulidade, insuprível pelo decurso do tempo 
e arguível até ao trânsito em julgado da decisão final, como sanada devido à inércia da reclamante, 
confundindo, ao que parece, nulidades processuais secundárias com nulidades principais.

51) Tratando -se, como se trata, de uma nulidade insanável, prevista no artigo 165.º, n.º 1, alínea b), 
e n.º 4, do Código de Procedimento e Processo Tributário, a sua sanação só é possível através da prática 
do acto omitido, pois como explica o Dr. Jorge Lopes de Sousa na obra citada a qualificação de insa-
náveis só significa que tais deficiências não ficam sanadas pelo mero decurso do tempo sem arguição, 
mas não quer dizer que elas não possam ser sanadas, já que o juiz deve mandar supri -las desde que elas 
sejam, naturalmente, passíveis de suprimento.

52) Tal nulidade principal, tal como acontece com as previstas no artigo 98.º do Código de Pro-
cedimento e Processo Tributário, deve, pois, ser conhecida pelo juiz (oficiosamente ou após arguição) 
até ao trânsito em julgado da decisão final, tendo em vista, obviamente, a sua sanação através da prática 
nos termos legais do acto omitido ou irregularmente praticado.

53) Por outro lado, é indevida a aplicação do artigo 196.º do Código de Processo Civil, segundo 
o qual “Se o réu ou o Ministério Público intervier no processo sem arguir logo a falta da sua citação, 
considera -se sanada a nulidade”.

54) Efectivamente, o Código de Procedimento e Processo Tributário regula especialmente a matéria 
da falta da citação no processo de execução fiscal e não prevê este tipo de sanação, estipulando, antes, 
que essa nulidade é insanável quando possa ter prejudicado a defesa do interessado (como se reconhe-
ceu, na sentença, que prejudicava) e que pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final.

55) Isso mesmo determina o artigo 7.º, n.º 3 do Código Civil, a lei especial aplica -se sobre 
a lei geral.

56) Mesmo que fosse aplicável o disposto no artigo 196.º do Código de Processo Civil (o que não 
se concede), o preceito só considera a nulidade sanada a partir do momento em que o réu intervém 
efectivamente no processo sem arguir logo a falta da sua citação, e não a partir da prática de um 
acto processual que dá ao réu a faculdade de intervir.

57) Ora, a primeira intervenção da Recorrente no processo executivo foi precisamente para arguir 
esta nulidade, nos Embargos de Terceiro, por ela deduzidos, que correram termos no Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Braga sob o n.º 1338/08.4 BEBRG (cfr. com pontos 10 e 11 da Fundamentação 
do Acórdão).

58) Ensina o Conselheiro Jorge Lopes de Sousa que “O que é relevante, para ocorrência da nu-
lidade prevista na alínea a) do n.º 1 deste artigo, é a mera possibilidade de prejuízo para a defesa do 
executado e não a demonstração da existência de efectivo prejuízo. Sendo assim, para existir nulidade 
não é exigível ao citado que alegue e prove a existência de um concreto prejuízo para a sua defesa, 
bastando que se apure que, no caso, não é de afastar a possibilidade de ter ocorrido tal prejuízo.

59) No entanto, em face das razões de economia e de aproveitamento dos actos processuais que 
estão subjacentes ao regime de relevância de irregularidades de citação previsto no n.º 4 do art.º 198.º 
do CPC, o que relevará não será uma mera possibilidade abstracta de prejuízo, a apreciar em face do 
tipo de falta praticada na efectivação da citação, mas sim a possibilidade de a falta ter prejudicado o 
citado no exercício dos seus direitos processuais.

60) Isto não significa, obviamente, que uma resposta negativa à questão da possibilidade de pre-
juízo seja dada em abstracto, se ele for inconcebível. O que exclui estes princípios de ordem pragmática 
é que seja suficiente para concluir pela existência de nulidade uma resposta positiva a essa questão da 
possibilidade, isto é, que baste que seja abstractamente concebível a existência de prejuízo, mesmo 
que se demonstre que ele, apesar de possível, no caso concreto acabou por não ocorrer.

61) Nestes termos, é de concluir: 1) que não se pode considerar afastada a relevância da falta 
por não ter sido alegado e provado que houve prejuízo, pois basta a possibilidade de ele ocorrer; 2) 
mas, se for de afastar a possibilidade de este prejuízo ter ocorrido no caso concreto, isto é, se for de 
concluir que ele não existiu, será de concluir pela não existência da nulidade”.

62) Ora, salvo melhor entendimento, para a Recorrente não ocorreu um prejuízo processual 
eventual, mas sim factual!

63) Como decorre dos pontos 10 e 11 da Fundamentação, a Recorrente após a sua citação nos 
termos do artigo 239.º do Código de Procedimento e Processo Tributário agiu processualmente.

64) Efectivamente, a recorrente como decorre do ponto 11 da Fundamentação do Acórdão foi 
citada para a Execução Fiscal nos termos do artigo 239.º do Código de Procedimento e Processo Tri-
butário em 05 de Agosto de 2005.

65) E, no dia 8 de Setembro de 2008, a Recorrente deduziu Embargos de Terceiro no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga visando exercer os seus direitos processuais, e cuja sentença foi junta 
aos presentes autos, sob o documento n.º 7.

66) Nesses Embargos, entre outros incidentes, foi suscitada a questão de “(…) Fundamentou a 
sua pretensão alegando que foi casada com o executado e que não foi notificada para pedir a sepa-
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ração de bens, nos termos do art.º 220.º do CPPT, e que é nula a penhora dos bens imóveis por não 
haver citação do cônjuge do executado e a prescrição da dívida exequenda.

67) A Embargante foi casada com o executado, no regime de comunhão de adquiridos. Nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 1691.º e n.º 1 do art.º 1693.º do Código Civil, as dívidas contraídas por 
qualquer um dos cônjuges no exercício do comércio presumem -se no proveito comum do casal.

68) Reforça ainda a qualidade de terceiro a citação que foi efectuada à Embargante em 
05.08.2005, nos termos do art.º 239.º, n.º 1 do CPPT, dando -lhe nota da penhora, pelo que assumiu 
a posição de parte (ainda que acessória) no processo executivo (…).

69) Esta atribuição ao cônjuge da posição de executado e a obrigatoriedade da sua citação nos 
casos de penhora de bens imóveis ou móveis sujeitos a registo, implica que ele, nestes casos, não te-
nha a possibilidade de embargar de terceiro, devendo reagir contra actos ilegais que afectem os seus 
direitos através dos meios processuais concedidos ao executado, se já tiver sido citado, ou arguindo a 
nulidade insanável da falta de citação indevidamente omitida, nos termos do art.º 165.º, n.º 1, alínea a), 
deste Código, usando em seguida das referidas faculdades processuais.».

70) Assim sendo, ter -se -á que concluir que a Embargante foi citada nos termos do art.º 239.º e 
para os efeitos do art.º 220.º do CPPT” – (cfr. com documento junto sob o n.º 7 aos presentes autos).

71) Resulta, claro, o entendimento da Recorrente, naqueles autos – Embargante, que esta sempre 
se considerou como TERCEIRA RELATIVAMENTE À EXECUÇÃO FISCAL.

72) Mais, na sua primeira intervenção processual, a recorrente deduziu a nulidade ora em 
discussão, mas, ao contrário do que prescreve a Jurisprudência uniforme e pacífica, os referidos 
embargos ou as questões nele suscitadas, concretamente a nulidade ora em discussão, não foram 
convolados em reclamação a ser apresentada ao serviço de finanças competente.

73) A sentença do tribunal de 1.ª instância bastou -se com um mero dizer como “Improcedem os 
presentes embargos”.

74) À data da proposição dos embargos, e ao contrário do que refere o Acórdão recorrido, ainda 
não existia qualquer partilha de bens.

75) Logo, não pode alicerçar como fez o digno tribunal “a quo” a apreciação da falta de prejuízo 
para a Recorrente na inércia da mesma.

76) Até porque, processualmente, a Recorrente agiu conforme o seu entendimento da lei 
processual e substantiva.

77) De inércia pode ser responsabilizado o Tribunal de 1.ª Instância que mal andou ao decidir uma 
acção como a que seja, Embargos de Terceiro, com um simples “Improcedem os presentes embargos”, 
ou com uma conclusão brilhante como a que se pode ler  - “Assim sendo ter -se -á que concluir que a 
Embargante foi citada nos termos do art.º 239.º e para os efeitos do art.º 220.º do CPPT”.

78) Só a citação nos termos e para os efeitos do artigo 220.º do Código de Procedimento e Pro-
cesso Tributário salvaguarda a faculdade processual da Recorrente quanto ao requerimento ou não da 
separação judicial de bens.

79) A citação do cônjuge prevista no artigo 220.º do Código de Procedimento e Processo Tribu-
tário tem o objectivo específico de proporcionar -lhe a possibilidade de requerer a separação judicial 
de bens. Nos termos dos artigos 1767.º e 1769.º, n.º 1, do Código Civil, qualquer dos cônjuges pode 
requerer a simples separação judicial de bens quando estiver em perigo de perder o que é seu pela má 
administração do outro cônjuge e só tem legitimidade para a acção de separação o cônjuge lesado.

80) A citação prevista neste artigo 220.º tem em vista, assim, proporcionar ao cônjuge do executado 
um fundamento adicional de separação judicial de bens.

81) A separação de bens é requerida no tribunal comum (tribunal de competência genérica ou 
tribunal de família, se existir) e não no tribunal tributário, pois não é um incidente do processo de execu-
ção fiscal, sendo, antes, concretizada através de um meio processual especial, o inventário previsto nos 
artigos 1404.º a 1406.º do Código Civil, cuja decisão tem efeitos globais no património dos cônjuges, 
alterando o regime de bens do casamento, nos termos do artigo 1770.º do Código Civil.

82) O legislador confere, oportunamente, tempestivamente, uma faculdade processual ao 
cônjuge do Executado, a possibilidade de requerer a separação judicial de bens.

83) Sendo que, nos termos do artigo 172.º do CPPT, “A acção judicial que tenha por objecto a 
propriedade ou posse dos bens penhorados suspende a execução quanto a esses bens, sem prejuízo de 
continuar noutros bens”.

84) Os bens imóveis “in casu”, objecto da diligência de penhora, não eram propriedade, 
somente, do devedor e executado, João Luís Soares dos Santos.

85) Determinando o artigo 232.º, alínea d) do Código de Procedimento e Processo Tributário, 
sob a epígrafe, de penhora do direito a bens indivisos, que “A penhora transfere -se, sem mais, para 
os bens que couberem ao executado na partilha”.

86) A Recorrente, ab initio, viu serem cerceadas as suas faculdades processuais.
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87) O simples facto de a Recorrente nunca ter sido citada, oportuna e tempestivamente para 
os termos e efeitos previstos no artigo 220.º do Código de Procedimento e Processo Tributário 
implica, por si só, prejuízo para a defesa das faculdades processuais da Recorrente.

88) Tendo o legislador entendido a obrigatoriedade de citação nos termos e para os efeitos 
do artigo 220.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, o simples facto do órgão de 
administração fiscal ter cometido uma ilegalidade, a omissão de citação em discussão, conforme 
ponto 14 da matéria de facto dada como provada, implica prejuízo para a defesa do interessado, 
neste caso a Recorrente.

89) O aplicador da lei não se pode sobrepor àquilo que o legislador pretendeu, conceder uma 
faculdade processual, em momento oportuno.

90) Até porque, o exercício de tal faculdade é causa, nos termos do artigo 172.º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário, para suspensão do processo de execução fiscal, quanto ao bem 
penhorado e cuja propriedade se discute.

91) Está na disponibilidade do legislador entender da tramitação e da prática de actos 
processuais a cada instante para o processo judicial. E está na disponibilidade do interessado 
exercer ou não uma faculdade que a lei lhe confere, especificadamente, individualizadamente, e 
oportunamente!

92) Se outra fosse a intenção do legislador, então bastaria a redacção de um único artigo! Nele, 
seriam incorporadas as faculdades processuais conferidas quer pelos artigos 220.º e 239.º do Código 
de Procedimento e Processo Tributário.

93) Como bem ensina o Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, “Na verdade, nos casos previstos no 
art.º 220.º, deste Código, a citação visa apenas possibilitar ao cônjuge do executado requerer a sepa-
ração de bens, como deriva do próprio texto destas normas. Este regime foi mantido no CPPT, apesar 
de na reforma da acção executiva comum operada pelo Decreto -Lei n.º 38/2003, de 8 de Março, se 
ter atribuído ao cônjuge do executado, também nas situações de penhora de bens comuns do casal 
previstas no art.º 825.º, todos os poderes processuais que a este estão atribuídos, como se conclui do 
preceituado no art.º 864.º -A.

94) Por seu turno, nos casos em que o cônjuge é citado sem essa finalidade específica, a citação 
confere -lhe a qualidade de co -executado, com possibilidade de exercer, a partir da citação, todos os 
direitos processuais que são atribuídos a este”.

95) A própria citação nos termos do artigo 220.º do CPPT é específica, colocando de sobreaviso 
aquele que a receber, daí o especial cuidado do legislador.

96) Ao assim não decidir o acórdão recorrido violou e/ou aplicou erradamente o disposto nos 
artigos 220.º, 239.º e 165.º, n.º 1, alínea a) e n.º 4 do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite o seguinte parecer:
«1. A intervenção do Ministério Público nos recursos jurisdicionais interpostos no âmbito do 

CPTA é subsequente à sua notificação (art.º 146.º, n.º 1 CPTA).
2. O recurso de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos é característico da ju-

risdição administrativa, como claramente resulta de:
a) inexistência no contencioso tributário de norma de competência paralela à constante do art.º 24.º, 

n.º 2 ETAF 2002 (cf. art.º 26.º ETAF 2002);
b) composição da formação incumbida da apreciação preliminar sumária dos pressupostos subs-

tantivos do recurso: três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso Administrativo (art.º 
150.º, n.º 5 CPTA);

c) inexistência no Contencioso Tributário de espécie paralela à 7.ª espécie da Secção de Contencioso 
Administrativo (recursos de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos; cfr. deliberação 
n.º 1313/2004, 26.01.2004 do CSTAF).

No sentido da inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso tributário pronuncia -se doutrina 
qualificada (Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado, Volume II, 2007, p. 742).

3. Sem prescindir,
No caso em análise o Ministério Público não se pronuncia sobre o mérito do recurso porque a 

relação jurídico -material controvertida não revela qualquer ameaça a direitos fundamentais dos cida-
dãos, lesão de interesses públicos especialmente relevantes ou de algum dos valores ou bens referidos 
no art.º 9.º, n.º 2 CPTA (art.º 146.º, n.º 1 CPTA, 2.º segmento)».

Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1. Por requerimento, datado de 30.10.2009, a Reclamante junto do Chefe de Finanças de Ponte 

de Lima, veio requerer a declaração de nulidade processual de falta de citação nos termos e para os 
efeitos do art.º 220.º do CPPT;
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2. Por despacho de 03.11.2009, do Chefe de Finanças de Ponte de Lima, foi indeferida a preten-
são da Reclamante, conforme consta de fls. 65 dos autos, documento que aqui se dá por integralmente 
reproduzido;

3. Foi instaurado processo de execução fiscal n.º 2321200001006991 e apensos, contra João Luís 
Soares Santos, por dívidas de IVA de 1994 a 1997;

4. As dívidas derivam do processo de execução instaurado a Álvaro Santos Soares & Filhos, Lda., 
as quais foram revertidas contra João Luís Soares Santos;

5. Em 23.06.2005, foram penhorados dois prédios urbanos, ambos destinados a habitação, 
sito na freguesia de Arcozelo, Ponte de Lima, inscrito na matriz predial urbana com o n.º 2133.º e 
1876.º, da referida freguesia, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima, sob o 
n.º 001894/200000927 e 00218/120288;

6. A Reclamante e o executado contraíram casamento em 29.07.1995, sob o regime de comunhão 
de adquiridos;

7. No âmbito do processo n.º 327/08.3TBPTL, por sentença transitada em julgado em 16.06.2008, 
foi decretado o divórcio, por mútuo consentimento, da Reclamante com João Luís Soares Santos;

8. No âmbito do processo n.º 327/08.3TBPTL -A, foi efectuada a partilha de bens a qual foi ho-
mologada em 11.02.2009 e transitou em julgado em 16.03.2009 (fls. 75 a 81 dos autos);

9. Na partilha dos dois prédios urbanos com os art.ºs 1876.º e 2133.º, com matriz urbana, sitos na 
freguesia de Arcozelo, Ponte de Lima, foram adjudicados à Reclamante;

10. A Reclamante foi citada em 05.08.2005, através do ofício n.º 004659, datado de 04.08.2005, 
por carta registada, com aviso de recepção, a qual foi recepcionada por Liliana Cristina Santos, conforme 
documento constante de fls. 68 a 71 do processo de Embargos de Terceiro n.º 1338/08.4BEBRG, que 
aqui se dá por integralmente reproduzido e por confissão da Reclamante;

11. Em 08.08.2005, através de ofício n.º 004664, e nos termos do art.º 241.º do CPC, foi a Em-
bargante informada da citação em 05.08.2005 (fls. 70 dos autos do processo de Embargos de Terceiro 
n.º 1338/08.4BEBRG);

12. A Reclamação n.º 1572/09.6 tem por base o acto do órgão de execução que indeferiu o pedido 
de levantamento de penhora sobre bens imóveis;

13. A presente reclamação foi interposta em 09.11.2009;
14. A Reclamante não foi citada nos termos do art.º 220.º do CPPT.
III – Vem o presente recurso interposto do acórdão proferido pelo TCAN que manteve a sentença 

do TAF de Braga que julgara improcedente a reclamação deduzida pela aqui recorrente do despacho 
do Chefe de Finanças de Ponte de Lima que lhe indeferiu a arguição de nulidade processual de falta de 
citação nos termos e para os efeitos do artigo 220.º do CPPT.

O recurso vem interposto ao abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA com o fundamento de 
que é relevante a apreciação do conceito de prejuízo para a defesa do interessado estabelecido no ar-
tigo 165.º, n.º 1, alínea b) do CPPT.

Vejamos. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Secção do STA, o recurso de revista ex-
cepcional, previsto no artigo 150.º do CPTA, é admissível no âmbito do contencioso tributário, tendo 
em conta, designadamente, até o princípio pro actione.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelos Tribunais Centrais Administrativos pode haver, excepcionalmente, revista para o STA 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.

Tem este Tribunal acentuado repetidamente  - cfr., por todos, o acórdão da Secção do Contencioso 
Administrativo de 24 de Maio de 2005, recurso n.º 579/05  - que o recurso de revista daquele artigo 150.º, 
“quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e 
principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser enten-
dido 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.

Ora, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica me-
dida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas 
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discutidas, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse 
objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de capacidade de expansão da con-
trovérsia 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.

Deste modo, como se refere no acórdão deste Tribunal, de 30 de Maio de 2007, proferido no re-
curso 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 instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha 
adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários.

Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor 
tutelar os referidos direitos e interesses. Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do 
tribunal de revista excepcional a 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.

No caso em apreço, a única questão que o TCAN no acórdão recorrido apreciou e decidiu foi a 
de saber se o processo de execução fiscal aqui em causa enfermava de nulidade por falta de citação 
da ora recorrente, cônjuge do executado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 220.º do 
CPPT, tendo concluído que, não obstante tal citação se imponha quando, estando em cobrança dívidas 
que não sejam da responsabilidade de ambos os cônjuges, sejam penhorados bens comuns do casal, a 
fim de permitir àquele pedir a separação judicial de bens, o certo é que, neste caso, a falta de citação 
verificada não constituiria nulidade, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º do CPPT, por 
dela não ter resultado prejuízo algum para a sua defesa ou ao exercício dos seus direitos processuais, 
porquanto se mostra provado nos autos que a reclamante, cônjuge do executado, foi citada no processo 
de execução fiscal, nos termos e para os efeitos do artigo 239.º do CPPT, o que lhe teria permitido, 
designadamente, desde logo invocar a falta de citação ao abrigo do artigo 220.º do CPPT, além de que, 
entretanto, após aquela citação, foram partilhados os bens comuns do casal na sequência da dissolução 
do casamento pelo divórcio.

Contra tal entendimento se insurge agora a recorrente, alegando, em síntese, que ao assim decidir 
o acórdão recorrido violou e/ou aplicou erradamente o disposto nos artigos 220.º, 239.º e 165.º, n.º 1, 
alínea a), e n.º 4 do CPPT, porquanto, tendo o legislador entendido a obrigatoriedade de citação nos 
termos e para os efeitos do artigo 220.º do CPPT, o simples facto do órgão de administração fiscal 
ter cometido essa ilegalidade, a omissão da citação em discussão, implica prejuízo para a defesa do 
interessado, neste caso a recorrente.

O problema que se nos depara é, pois, o de saber se tal questão, tal como vem configurada nas 
conclusões do recurso, integra, 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.

A esse propósito, dir -se -á, então, parecer -nos manifesto que a recorrente pretende submeter a 
questão a uma tripla instância, sem que se verifiquem pressupostos processuais para tal, sendo que a 
divergência relativamente ao acórdão recorrido não pode nunca justificar o presente recurso.

Com efeito, o aresto do TCAN, de que ora se recorre, e que negou provimento ao recurso, assim 
mantendo o julgamento de improcedência da reclamação do órgão de execução fiscal, no essencial o 
que considera é que, no caso em apreço e em concreto, se não verifica a nulidade arguida, por, atento o 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º do CPPT e face aos factos provados os autos, se não poder 
concluir que a falta invocada tenha causado qualquer prejuízo à reclamante ou, de alguma forma, tenha 
prejudicado a sua defesa ou lhe tenha coarctado o exercício dos seus direitos processuais.

A recorrente, pelo contrário, o que alega é que a simples omissão da citação implica prejuízo para 
a sua defesa, quando expressamente o que a norma em causa refere é que a falta de citação apenas 
constitui nulidade quando possa prejudicar a defesa do interessado, o que, neste caso, perante o quadro 
factual apurado, se não verifica, segundo o acórdão recorrido.

Ou seja, embora sendo manifesta a discordância de interpretação e subsunção ao caso concreto 
em análise das normas legais aplicáveis, o certo é que a questão elencada, no entanto, tal como vem 
configurada nas conclusões do recurso, apenas ao presente caso especificamente diz respeito, não se 
enquadrando, assim, nos termos da lei, que exigem a existência «de uma questão que, pela sua rele-
vância jurídica ou social, se revista de importância fundamental», ou que, por mor dessa questão, «a 
admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito».

Na verdade, a questão que vem apresentada neste recurso (a falta de citação da reclamante, em 
processo de execução fiscal, nos termos e para os efeitos do artigo 220.º do CPPT constitui, ou não, 
nulidade processual, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º do CPPT), estando dependente 
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da verificação, ou não, do prejuízo causado ao interessado no caso concreto em apreço, e, assim, cla-
ramente circunscrito à matéria factual apurada nos autos, dificilmente poderá ultrapassar os limites do 
caso concreto, pelo que, manifestamente não se verifica, em relação a essa mesma questão, uma capa-
cidade 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 de 28 de Outubro de 2009, proferido no recurso n.º 0737/09.

Por último, ainda se dirá que, ainda que a questão que vem apontada pudesse constituir verdadeiro 
erro de julgamento, tal não é mostrado com a aparência de que no caso realmente se esteja em presença 
de uma admissão do recurso «claramente necessária para uma melhor aplicação do direito».

E, assim sendo, 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 CPTA.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
em não admitir o recurso.

Custas pelo recorrente, sem prejuízo do apoio judiciário.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — António Calhau (relator) — Pimenta do Vale — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Pedido de reforma de Acórdão. Artigos 669.º, n.º 2, alínea b) e 716.º n.º 2 do Código 
de Processo Civil

Sumário:

 I — Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, alíneas a) e b), 
e 716.º do Código de Processo Civil, é lícito às partes requerer reforma do acór-
dão quando tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma 
aplicável ou na qualificação jurídica dos factos ou quando constem do processo 
documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente 
decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado 
em consideração.

 II — Só há lugar à reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento 
de questões de direito quando esse erro for evidente, patente e virtualmente in-
controverso.

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.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – MANUEL DA SILVA CAETANO & FILHOS, LDA, recorrente nos presentes autos, notificada 

do Acórdão de 30 de Novembro de 2010, de fls. 201 a 213 dos autos, vem requerer a sua reforma, ao 
abrigo dos artigos 669.º, n.º 2, alínea b) e 716.º n.º 2 do Código de Processo Civil (CPC), aplicáveis 
ex vi do artigo 2.º alínea e) do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), com funda-
mento em manifesto lapso ao não ter tomado em consideração os documentos constantes dos autos 
que evidenciam a falta de intervenção da recorrente nos actos atinentes à reclamação para a Comis-
são de Revisão e ao pretenso acordo aí realizado, alegando, em síntese, que, relativamente à questão 
nele não conhecida, porque nova, da alegada “falta de poderes de representação” do perito, o mesmo 
se conforma com o erro de julgamento cometido pelo Tribunal recorrido ao não atender à manifesta 
contradição existente entre os documentos constantes dos autos e os factos considerados provados nas 
alíneas C) e D) do probatório.

Notificada deste requerimento (fls. 221 dos autos), a recorrida Fazenda Pública nada veio dizer.
Cumpre decidir, pois que a tal nada obsta.
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II – Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2 e 716.º do Código de Pro-
cesso Civil (CPC), é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha ocorrido 
manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, ou 
constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente 
decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

O relatório do Decreto -Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro justifica nos termos seguintes esta 
faculdade:

«Sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material, e no entendimento 
de que será mais útil à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da justiça coenvolve, 
corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite -se, embora em termos necessaria-
mente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de julgamento, mediante a 
reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso acontecerá nos casos em que, por 
lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica, a sentença tenha sido 
proferida com violação de lei expressa ou naqueles em que dos autos constem elementos, designada-
mente de índole documental que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão em sentido diverso 
e não tenham sido considerados igualmente por lapso manifesto». (fim de citação)

Ora, da releitura do acórdão reformando não se extrai que tenha sido cometido qualquer lapso, 
menos ainda manifesto.

Aí se decidiu que a «alegada “falta de poderes de representação” do perito indicado pelo contri-
buinte 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)», o que era 
e é manifesto.

A tal não obsta o argumento da requerente de que não nada alegou a propósito na petição de 
impugnação pois que aguardava pela realização da audiência de discussão e julgamento em primeira 
instância, para esclarecimento de todos os factos relevantes, os alegados na impugnação e outros 
que o tribunal recorrido entendesse dever suscitar, pois que sem alegação da então impugnante dessa 
circunstância muito dificilmente o tribunal recorrido poderia ex oficio descortinar haver “falta de po-
deres de representação” do perito do contribuinte na comissão de revisão. E não procede igualmente a 
alegação da requerente de que a questão da “falta de poderes de representação” ora suscitada em sede 
de recurso, é consequência dos termos da decisão recorrida, que sem qualquer diligência instrutória 
decidiu, sem mais, não conhecer do mérito da impugnação, estribada na existência de um pretenso 
acordo na Comissão de Revisão que, na realidade, se não verificou, pois que é manifesto não haver 
entre a não realização da diligência e a alegação da falta de poderes de representação qualquer efeito 
causal que se imponha ou sequer se descortine.

Acresce que a alínea D) do probatório fixado na sentença recorrida foi interpretado por este Tri-
bunal no acórdão reformando não no sentido com que o foi na sentença, antes nos exactos termos que 
constam da acta da comissão de revisão para a qual remete. Pretender em sede de recurso ir mais além, 
ou seja, demonstrar que a reclamação para a comissão de revisão e a actuação do perito foram comple-
tamente alheias à vontade da impugnante implicaria que a recorrente dirigisse o recurso que interpôs 
a tribunal superior desta jurisdição com competência para conhecimento de questões de facto, o que, 
como se sabe, não é o caso deste Supremo Tribunal, como decorre dos artigos 280.º n.º 1 do CPPT e 
26.º alínea b) e 38.º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Não há, pois, no Acórdão reformando qualquer lapso justificativo da requerida reforma, razão 
pela qual esta será indeferida.

 - Decisão  -
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em indeferir o requerido.
Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 3 (três) UCs

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Execução fiscal Incompetência do serviço de finanças. Título executivo. Sentença 
condenatória.
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Sumário:

A condenação na obrigação de restituição do subsidio desviado, imposta por sentença 
penal em cumprimento do disposto no artigo 39.º do Decreto -Lei n.º 28/84, de 20 de 
Janeiro, não pode ser executada através do processo de execução fiscal, pois nos 
termos da lei processual penal é no próprio processo penal, e não em processo 
executivo autónomo, que correrá a respectiva execução (cfr. o n.º 1 do artigo 470.º 
do Código de Processo Penal).

Processo n.º 750/10 -30.
Recorrente: IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.
Recorrido: José Rosa Patronilho.
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 – IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P., recorre para este Supremo 

Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, de 4 de Maio de 2010, que, por incom-
petência material do Serviço de Finanças para instaurar e conduzir a execução, vistos os artigos 470º 
CPPT e 204/1. I) CPPT, julgou procedente a oposição à execução fiscal resultante da convolação da 
impugnação deduzida pelo recorrido.

O recorrente conclui as suas alegações de recurso do seguinte modo:
1. Na sequência do transito em julgado do Acórdão que condenou o Impugnante/recorrido “na res-

tituição das quantias (…) indevidamente recebidas, nos termos provados (no Acórdão) e de acordo com 
o disposto no artº 39º do DL n.º 28/84, de 20 -1”, o Instituto praticou diversos actos administrativos na 
acepção do artº 120º do CPA, nos termos dos quais determinou ao Impugnante/Recorrido, o pagamento das 
concretas que ele teria de devolver, a devolver tidos por necessários à efectiva recuperação das quantias 
devidas, designadamente o acto administrativo documentado no ofício do Instituto n.º DJCD – SDG/03 
015679 de 2003 ABR 29 (cuja cópia se também acha junta à Certidão de Dívida como Anexo II) e nos 
termos do qual o Instituto notificou o Impugnante/Executado para proceder ao pagamento voluntário da 
quantia de 161.235,51 € no prazo de 15 dias a contar da recepção de tal ofício;

2. Por isso, afigura -se que o efectivo pagamento da dívida exequenda na execução fiscal subjacente 
e a que respeitam os presentes autos é devido por força de tais actos administrativos praticados pelo 
Instituto no âmbito do respectivo procedimento administrativo, nomeadamente do acto administrativo 
documentado no ofício do Instituto n.º DJCD – SDG/03 015679 de 2003 ABR 29, e que, por isso, de 
resto, também foi anexado à Certidão de Dívida;

3. Nessa medida, crê -se que, por força desses actos administrativos, o Instituto (não obstante o 
disposto nos art.ºs 467º e seguintes do CPP) estaria habilitado, para efeitos de cobrança coerciva me-
diante execução fiscal, a emitir Certidão de Dívida nos termos do disposto, conjugadamente no n.º 1 e 
o n.º 2 do artº 28º do DL n.º 78/98;

4. Da interpretação conjugada do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artº 28º do DL n.º 78/98, resulta 
que a Certidão de Dívida neles prevista deverá ser acompanhada de cópia dos contratos (no caso de 
haverem sido celebrados contratos no âmbito da ajuda em que se insere a dívida por ela titulada) ou de 
outros documentos a ela referentes (à Certidão de Dívida);

5. Todavia, no caso em apreço, a Certidão de dívida não poderia ser acompanhada de cópia dos 
contratos, pela simples razão de o sistema procedimental da ajuda relativa ao “Prémio aos Produtores 
de Carne de Ovino e Caprino” não prever a formalização por via contratual da concessão dos respec-
tivos subsídios;

6. Nessa medida, parece não se poderem suscitar quaisquer dúvidas de que todos os documentos 
que acompanham a Certidão de Dívida em causa como Anexo I, II, III e IV, se referem, todos eles, à 
dívida titulada na Certidão de Dívida em causa, pelo que apesar de a Certidão de Dívida em causa nos 
presentes autos não ser acompanhada de cópia dos contratos pela razão exposta, o certo é que ela se 
acha acompanhada de cópia de outros documentos a ela referentes – todos os 4 Anexos.

7. Estando o Impugnante/Recorrido obrigado a restituir ao Instituto por força do acto administra-
tivo documentado no ofício do Instituto n.º DJCD – SDG/03 015679 de 2003 ABR 29, a quantia nele 
determinada no prazo de 15 dias, e não havendo o Impugnante/Recorrido cumprido o prazo fixado, 
parecerá que o Instituto poderia emitir uma Certidão de Dívida ao abrigo do disposto no artº 28º do 
DL n.º 78/98, de 27 de Março, com vista à execução de tal acto administrativo em conformidade com 
o disposto no n.º 3 do art. 149.º do CPA;

8. Constando da Certidão de Dívida em causa todos os requisitos de que a lei, o artº 28º do DL 
n.º 78/98, de 27 de Março, faz depender a sua validade formal e substancial e achando -se a Certidão 
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de Dívida em causa de “outros documentos a ela referentes” deverá a mesma ser havida como título 
executivo para efeitos do disposto na alínea c) do art. 162.º do CPPT;

9. Como tal, a Certidão de Dívida em causa é idónea para servir de base à execução fiscal a que 
respeitam os presentes autos, para cuja instauração e tramitação é competente o Serviço de Finanças 
do domicílio do devedor, o Impugnante, conforme o disposto no n.º 2 do artº 155º do CPA, para efeitos 
de cobrança coerciva mediante execução fiscal em conformidade com o disposto conjugadamente na 
alínea a) do nº2 do artº 148º e na alínea c) do art. 162º, ambos do CPPT;

10. Ao julgar, na Sentença recorrida, procedente a oposição convolada “…por incompetência 
material do serviço de Finanças para a instaurar e conduzir a execução a que respeitam os presentes 
autos, a Mª Juiz “a quo” violou o disposto no art. 155º do CPA, alínea c) do art. 162, na alínea a) do 
nº2 do artº 148º, ambos do CPPT, assim como o disposto no artº 28º do DL n.º 78/98, de 27 de Março;

Termos em que, pela procedência das Conclusões acima extraídas, deverá ser concedido pro-
vimento ao presente recurso e, por via de tal provimento, deverá a Sentença recorrida ser revogada 
e substituída por outra decisão que julgue improcedente a excepção da competência do serviço de 
Finanças para instaurar e conduzir a execução fiscal subjacente e a que respeitam os presentes autos, 
com as legais consequências, assim se fazendo JUSTIÇA.

2 – As contra -alegações apresentadas foram desentranhadas dos autos por falta de pagamento da 
taxa de justiça e multa, nos termos do artigo 685.º -D do Código de Processo Civil (cfr. despacho de 
fls. 140 dos autos).

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

Objecto de recurso: sentença declaratória da procedência da oposição deduzida no processo de 
execução fiscal n.º 2135200401003666 (SF Alcácer do Sal)

FUNDAMENTAÇÃO
1. A questão decidenda foi apreciada e resolvida no acórdão 1 STA -SCT 17.03.2010 processo 

n.º 31/10, com explanação de argumentação convincente que justifica a adesão do Ministério Público 
e autoriza a transcrição do respectivo sumário doutrinário:

I  - A condenação na obrigação de restituição do subsídio desviado, imposta por sentença penal 
em cumprimento do disposto no artigo 39.º do Decreto -Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, não pode ser 
executada através do processo de execução fiscal, pois nos termos da lei processual penal é no próprio 
processo penal, e não em processo executivo autónomo, que correrá a respectiva execução (cfr. o n.º 1 
do artigo 470.º do Código de Processo Penal).

II  - O “privilégio da execução fiscal” de que o IAPMEI goza relativamente aos créditos que lhe 
sejam devidos verifica -se apenas, atenta a letra do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 140/2007, 
quando a execução tenha por título executivo a certidão de dívida emitida pelo IAPMEI, acompanhada 
de cópia dos contratos ou outros documentos a ele referentes e não títulos de outra espécie, sendo 
também ao título criado nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 140/2007 que lei especial, 
no caso o próprio Decreto -Lei n.º 140/2007, atribui força executiva para efeitos de poder servir de 
base à execução fiscal (cfr. a alínea d) do artigo 162.º do CPPT).

2. Os actos administrativos praticados pela recorrente subjacentes à emissão de certidão de dívida 
(notificação para pagamento voluntário da quantia em dívida) são meros actos preparatórios de execução 
do título executivo relevante (sentença proferida em processo penal); sendo espúria a sua consideração 
como actos preparatórios de um título executivo não relevante (certidão de dívida emitida nos termos 
do art. 15º n.º 2 DL n.º 140/2007, 27 Abril (cf. Conclusões 1./3.)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 146 a 148 dos autos) nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
4  - Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, o Serviço de Finanças é materialmente incompetente para a 

cobrança coerciva da dívida exequenda, mercê do título executivo em que se fundamenta a execução.
5 – Na sentença recorrida foram dados como provados os seguintes factos:
A) O processo de execução fiscal n.º 2135200401003666, foi instaurado no serviço de Finanças 

de Alcácer do Sal, contra José Rosa Patronilho;
B) Tem por base:
a. Certidão de dívida emitida em 2004.10.11, por Maria Fernanda dos Reis Moura Vieira, na qua-

lidade de Directora -Coordenadora Jurídica do Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola, 
INGA, IP, que atesta, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 28º do Decreto -Lei n.º 78/98, de 
27 de Março, de acordo com os elementos constantes do processo n.º 0576/1995 daquele Instituto, que 
José Rosa Petronilho (…) foi condenado por sentença proferida pelo Tribunal Judicial da Comarca de 
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Beja, já transitada em julgado, cuja cópia se junta como anexo I, a restituir aquele instituto a quantia 
de € 82064,60, referente aos subsídios atribuídos no âmbito do Prémio aos Produtores de Carne de 
Ovino e Caprino, campanhas de 1986, 1987 e 1988, quantia esta que o beneficiário recebeu mas a que 
não tinha direito por não reunir as condições previstas na legislação aplicável, determinando -se, em 
consequência, a reposição das quantias indevidamente recebidas, o que não foi efectuado dentro do 
prazo legal, conforme notificação que se junta como anexo II, pelo que auferiu, deste modo, de um 
enriquecimento ilícito;

b. Sobre aquele montante foi já liquidada, mediante pagamentos por conta, a quantia total de € 
34 820,75, pelo que o capital presentemente em dívida ascende a € 47 243,85;

c. À importância em dívida acrescem juros de mora vencidos, contabilizados à taxa legal aplicável, 
desde as datas em que os montantes foram colocados à disposição do beneficiário até à presente data, 
(…) os quais ascendem a € 120 115,86, e bem assim, juros vincendos a partir da data da presente data 
até efectivo e integral pagamento, perfazendo capital e juros presentemente em dívida, a quantia total 
de € 167 359,71;

C) Por carta registada com aviso de recepção assinado em 2004.10.28, foi comunicada a instau-
ração do processo de execução fiscal e para proceder ao pagamento da dívida exequenda e acrescido 
ou deduzir oposição judicial;

D) Em 2004.11.29, no Serviço de Finanças de Alcácer do Sal deu entrada a presente impugnação;
E) E, em 2008.10.21, deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja.
6 – Apreciando
6.1 Da incompetência do serviço de finanças para a execução
A sentença recorrida, a fls. 73 a 80 dos autos, depois de convolar a impugnação deduzida em 

oposição à execução fiscal, pois que a tal não obstava a intempestividade do pedido (cfr. fls. 77), 
julgou procedente a oposição, por incompetência material do serviço de Finanças para instaurar e 
conduzir a execução, vistos os artigos 470º CPP e 204/1.i) CPPT (cfr. sentença recorrida, a fls. 80 dos 
autos), fundamentando o decidido no Acórdão deste Supremo Tribunal de 17 de Março de 2010 (rec. 
n.º 31/10), que transcreve.

Discorda do decidido o Recorrente IFAP, alegando em síntese que a Certidão de Dívida em causa é 
idónea para servir de base à execução fiscal a que respeitam os presentes autos, para cuja instauração 
e tramitação é competente o Serviço de Finanças do domicílio do devedor, o Impugnante, conforme 
o disposto no n.º 2 do artº 155º do CPA, para efeitos de cobrança coerciva mediante execução fiscal 
em conformidade com o disposto conjugadamente na alínea a) do nº2 do artº 148º e na alínea c) do 
art. 162º, ambos do CPPT, pelo que imputa à sentença recorrida a violação do disposto no art. 155º do 
CPA, alínea c) do art. 162º, na alínea a) do nº2 do artº 148º, ambos do CPPT, assim como o disposto 
no artº 28º do DL n.º 78/98, de 27 de Março, pedindo que esta seja revogada e substituída por outra 
decisão que julgue improcedente a excepção da competência do serviço de Finanças para instaurar e 
conduzir a execução fiscal subjacente e a que respeitam os presentes autos.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no seu parecer junto aos autos e supra transcrito 
adere ao decidido pela fundamentação constante do acórdão citado na sentença recorrida, mais consi-
derando que os actos administrativos praticados pela recorrente subjacentes à emissão de certidão de 
dívida (notificação para pagamento voluntário da quantia em dívida) são meros actos preparatórios 
de execução do título executivo relevante (sentença proferida em processo penal).

Vejamos.
Este Tribunal tem reiteradamente reconhecido, designadamente ao IFAP, o “privilégio da exe-

cução fiscal” para cobrança dos seus créditos contratuais (cfr., entre outros, o Acórdão deste Tribunal 
de 3 de Março de 2010, rec. n.º 21/10), privilégio este que lhe é legalmente concedido e que, no caso 
dos autos, resulta do disposto no artigo 28.º do Decreto -Lei n.º 78/98, de 27 de Março (que aprovou 
estatuto orgânico do Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola — INGA —, em cujas 
atribuições sucedeu o IFAP).

Tal não significa, contudo, ao contrário do alegado, que os créditos de que seja titular em virtude 
de sentença penal possam, no fundo, ser convertidos em créditos executáveis mediante processo de 
execução fiscal, mediante mera emissão de certidão de dívida pelo Instituto, com a sentença penal em 
anexo, e constatação do incumprimento voluntário do condenado.

É que, como se disse no Acórdão deste Supremo Tribunal de 17 de Março de 2010 (rec. n.º 31/10), 
relatado pela actual relatora, «mesmo que se entenda que a condenação na restituição do subsídio des-
viado tem natureza indemnizatória (embora sui generis pois não depende de pedido do lesado, antes 
decorre como consequência necessária da condenação por aqueles crimes, assim se aproximando da 
figura da perda de vantagens conseguidas por meio do facto ilícito típico – cfr. os números 2 e 3 do 
artigo 111.º do Código Penal), é no próprio processo penal, e não em processo executivo autónomo, que 
correrá a respectiva execução», pois que «Diferentemente do processo civil, em que a acção executiva 
se configura como um “processo autónomo”, a sequência processual destinada à execução das decisões 
jurisdicionais penais apresenta -se como uma “fase” do processo. A execução em processo penal não 
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é um processo autónomo e antes é constituído pela sequência de actos do processo idóneas para exe-
cutar directamente a decisão penal. A imediata exequibilidade das decisões jurisdicionais penais não 
se compadece com um novo pedido ou promoção da execução; “a decisão vale por si mesma, como 
título executivo”» (fim de citação).

De facto, dispõe o n.º 1 do artigo 470.º do Código de Processo Penal (CPP) que: «A execução corre 
nos próprios autos perante o presidente do tribunal de 1.ª instância em que o processo tiver corrido», 
sendo que no que respeita à execução de bens, dispõe o artigo 510.º do CPP que: «Em tudo o que não 
for especialmente previsto neste Código, a execução de bens rege -se pelo Código das Custas Judiciais 
e subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil».

Assim, prevendo a lei processual penal uma forma especial de execução da sentença penal, não 
parece que esta possa ser executada coercivamente através do processo de execução fiscal, mesmo quando 
a quantia deva ser restituída a entidade que goza do “privilégio da execução fiscal” e mesmo que se 
entenda que tem natureza de reembolso ou reposição, caso em que, nos casos e termos expressamente 
previstos na lei, mas apenas nestes casos e termos, poderia ser cobrada mediante processo de execução 
fiscal (ex vi da alínea d) do n.º 2 do artigo 148.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário).

Nenhuma censura merece, pois, o julgado recorrido, 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 sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Indeferimento liminar de petição de impugnação.

Sumário:

 I — O indeferimento liminar da petição deve ser cautelosamente decretado justificando-
-se, nomeadamente, em casos em que a continuação do processo constitua manifesto 
desperdício de actividade judicial.

 II — Ora, impondo -se nos autos a averiguação factual relevante para a decisão, a 
continuação destes é essencial para se chegar a uma decisão de mérito, pelo que 
a petição não podia ser liminarmente indeferida.

Processo n.º 765/10 -30.
Recorrente: Condomínio Fechado dos Choupos, S. A.
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 – CONDOMÍNIO FECHADO DOS CHOUPOS, S.A., com os sinais dos autos, recorre para 

este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 22 de Abril 
de 2010, que, por manifesta improcedência do pedido, indeferiu liminarmente a petição inicial de 
impugnação por si deduzida contra a liquidação adicional de Imposto Municipal sobre a Transmissão 
Onerosa de Bens Imóveis (IMT) relativa à aquisição que efectuou em 2007/04/04, no Cartório Notarial 
de Margarida Regueiro, em Santo Tirso, de uma parcela de terreno destinada à construção urbana, da 
freguesia e concelho de Santo Tirso, inscrita na matriz predial sob o artigo 5298 e respectivas benfei-
torias, apresentando para tal as seguintes conclusões:

1  - Foram dados como provados todos os requisitos da simulação do negócio, que conduzem à 
sua nulidade.

2 – A impugnação deveria ter sido julgada procedente.
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3  - Porque, atenta a nulidade do negócio, por simulação, inexiste o facto tributário subjacente à 
liquidação adicional de Imposto do Selo impugnada.

4  - O Estado não pode ser entendido como terceiro na economia do artº 243º do C. Civil.
5  - A protecção prevista no citado artigo dirige -se aos terceiros de boa fé que, em relação ao 

objecto do negócio simulado (nulo), tenham adquirido direitos incompatíveis com este.
6  - O que não é caso da administração Fiscal que apenas beneficia dos efeitos colaterais (tribu-

tários) do negócio simulado.
7  - A Administração Fiscal deve desconsiderar os efeitos jurídico -tributários do negócio nulo.
8  - A nulidade poderia e deveria ter sido declarada neste processo, tanto mais que foram dados 

como provados todos os requisitos atinentes à simulação, não carecendo qualquer intervenção dos 
tribunais comuns.

9  - A invocação da simulação não constitui exercício ilegítimo de um direito ou o seu abuso.
10  - Não tem aplicação ao caso o disposto no artigo 10º da LGT porque, tendo em vista a tribu-

tação do facto tributário, ainda que ilícito, não se destina àquelas situações em que o facto tributário 
simplesmente não existe.

11  - Foi violado o disposto nos artigos 99º do CPPT, 10º e 39º da LGT, 243º, 286º, e 334º. do 
Código Civil.

Termos em que revogando a decisão recorrida e declarada a nulidade do negócio com a conse-
quente destruição dos seus efeitos juridico -tributários, se fará JUSTIÇA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer (fls. 142/143) 

no qual se pronunciou no sentido do não provimento do recurso.
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 158 a 160 dos autos) veio a recorrente 

responder nos termos de fls. 165 a 167 dos autos.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, havia fundamento para indeferimento liminar da petição de im-

pugnação por “manifesta improcedência do pedido”.
5 – Na sentença recorrida foram dados como provados os seguintes factos:
A) A impugnação alega como fundamento da impugnante a inexistência da dívida de qualquer 

imposto (fls. 44).  - -
B) O fundamento da inexistência da dívida do imposto é a alegada nulidade, por simulação, do 

contrato de compra e venda que está subjacente à transmissão do imóvel que determinou a sua avaliação 
e consequente liquidação adicional do IMT que deu origem à impugnação judicial (fls. 44).—

C) A impugnação, anteriormente denominada “Construções José Lopes, Ldª”, pessoa colectiva 
n.º 503 912 816, alega que em 2006 era devedora de avultadas quantias e que para criar dificuldades 
à acção dos seus credores acordou com António Alfredo Martins Teixeira a transmissão simulada do 
referido prédio (fls. 43 e 44). - -

D) Em 16/3/2006, no Cartório Notarial do Notário Aníbal Castro da Costa, em Vila Nova de 
Famalicão, compareceu a impugnante e António Teixeira para celebração de escritura de compra e 
venda, declarando a impugnante vender o aludido prédio urbano a António Teixeira pelo preço de 
600.004,46 € e este, por sua vez, declarando comprar o dito prédio (fls. 43 a 45 e 54 a 58). –

E) Porém, nem a impugnante nem António Teixeira manifestaram a sua vontade real (fls. 47).  - -
F) A impugnante nunca teve vontade de vender o prédio em causa, nem António Teixeira vontade 

de o comprar (fls. 47).  - -
G) A impugnante, ao declarar vender, e António Teixeira, ao declarar comprar, não quiseram 

concretizar qualquer negócio (fls. 48).—
H) A outorga da escritura em causa apenas teve como objectivo evitar que credores da oponente 

executassem o seu património (fls. 48).  - -
I) A escritura de compra e venda celebrada no dia 16/03/2006 foi simulada, com o intuito de 

frustrar a execução do património da oponente por parte dos seus credores (fls. 49).  - -
J) Na petição inicial a impugnante invoca como fundamento da anulação da liquidação adicional 

a simulação do negócio jurídico e a sua consequente nulidade (fls. 43 a 49).
6 – Do indeferimento liminar da petição de impugnação
A sentença recorrida, a fls. 84 a 89 dos autos, indeferiu liminarmente, atenta a manifesta 

improcedência do pedido, a petição inicial de impugnação oportunamente apresentada pela então 
impugnante contra o acto de liquidação adicional de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa 
de Bens Imóveis (IMT) devido pela aquisição que efectuou em 2007/04/04, no Cartório Notarial 
de Margarida Regueiro, em Santo Tirso, de uma parcela de terreno destinada à construção urbana, 
da freguesia e concelho de Santo Tirso, inscrita na matriz predial sob o artigo 5298 e respectivas 
benfeitorias.
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Apesar de ter indeferido liminarmente a petição, o juiz “a quo” deu como provados, entre outros, 
os factos seguintes (sublinhados nossos):

A) Em 16/3/2006, no Cartório Notarial do Notário Aníbal Castro da Costa, em Vila Nova de 
Famalicão, compareceu a impugnante e António Teixeira para celebração de escritura de compra e 
venda, declarando a impugnante vender o aludido prédio urbano a António Teixeira pelo preço de 
600.004,46 € e este, por sua vez, declarando comprar o dito prédio (fls. 43 a 45 e 54 a 58). –

B) Porém, nem a impugnante nem António Teixeira manifestaram a sua vontade real (fls. 47).  - -
C) A impugnante nunca teve vontade de vender o prédio em causa, nem António Teixeira vontade 

de o comprar (fls. 47).  - -
D) A impugnante, ao declarar vender, e António Teixeira, ao declarar comprar, não quiseram 

concretizar qualquer negócio (fls. 48).—
E) A outorga da escritura em causa apenas teve como objectivo evitar que credores da oponente 

executassem o seu património (fls. 48).  - -
F) A escritura de compra e venda celebrada no dia 16/03/2006 foi simulada, com o intuito de 

frustrar a execução do património da oponente por parte dos seus credores (fls. 49).  - -
G) Em 16/3/2006, no Cartório Notarial do Notário Aníbal Castro da Costa, em Vila Nova de 

Famalicão, compareceu a impugnante e António Teixeira para celebração de escritura de compra e 
venda, declarando a impugnante vender o aludido prédio urbano a António Teixeira pelo preço de 
600.004,46 € e este, por sua vez, declarando comprar o dito prédio (fls. 43 a 45 e 54 a 58). –

H) Porém, nem a impugnante nem António Teixeira manifestaram a sua vontade real (fls. 47).  - -
I) A impugnante nunca teve vontade de vender o prédio em causa, nem António Teixeira vontade 

de o comprar (fls. 47).  - -
J) A impugnante, ao declarar vender, e António Teixeira, ao declarar comprar, não quiseram 

concretizar qualquer negócio (fls. 48). - -
K) A outorga da escritura em causa apenas teve como objectivo evitar que credores da oponente 

executassem o seu património (fls. 48).  - -
L) A escritura de compra e venda celebrada no dia 16/03/2006 foi simulada, com o intuito de 

frustrar a execução do património da oponente por parte dos seus credores (fls. 49).  - -
Ora, o pedido apresentado pela então impugnante na sua petição inicial de impugnação respeita ao 

IMT devido pela aquisição que efectuou em 2007/04/04, no Cartório Notarial de Margarida Regueiro, 
em Santo Tirso, e não à venda que terá efectuado em 16/3/2006, no Cartório Notarial do Notário Aníbal 
Castro da Costa, em Vila Nova de Famalicão, a que se refere o probatório fixado.

Compulsada a petição inicial de impugnação (em especial os seus artigos 12.º, 13.º, 22.º, 33.º e 
34.º) bem como os documentos autênticos e particulares junto aos autos compreende -se que, afinal, 
não se realizou apenas a venda simulada a que se refere a alínea D) do probatório, mas também um 
contrato -promessa e uma nova venda do imóvel à impugnante, sendo esta que motivou a liquidação 
sindicada nos presentes autos.

Deste modo, e à semelhança do que sucedeu no processo n.º 766/10 (decidido por Acórdão deste 
Supremo Tribunal do passado dia 12 de Janeiro, também subscrito pela relatora, e que tinha por ob-
jecto o Imposto do Selo liquidado em razão da mesma transmissão), existe défice instrutório, que este 
Tribunal não pode suprir por apenas conhecer de direito.

E deste modo, como se decidiu naquele outro Acórdão, tem de julgar -se que o indeferimento 
liminar não é adequado ao caso dos autos, pois que este deve ser cautelosamente decretado justificando-
-se, nomeadamente, em casos em que a continuação do processo constitua manifesto desperdício da 
actividade judicial, o que não sucede no caso dos autos, em que se impõe a cuidada averiguação dos 
factos relevantes para a decisão, pelo que a continuação do processo não pode considerar -se actividade 
jurisdicional desnecessária.

Diga -se, finalmente, que o relatório da sentença recorrida (fls. 84 e 85 dos autos) parece incluir no 
seu objecto tanto o IMT impugnado nos presentes autos, como o Selo devido pela mesma aquisição mas 
objecto do processo no qual foi proferido o nosso Acórdão de 12 de Janeiro de 2011 (rec. n.º 766/10). 
Trata -se, com certeza, de lapso, mas que importará corrigir, pois que embora ambos os tributos resultem 
da mesma transmissão, terão sido objecto de autónomas impugnações.

– Decisão –
7 – Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em, com a presente fundamentação, conceder provimento ao recurso, 
revogando a sentença recorrida, devendo os autos baixar à primeira instância para prosseguirem, se 
nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau  — Ca-
simiro Gonçalves. 
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 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Locação e sublocação. Imposto de selo. IVA.

Sumário:

 I — Da conjugação do disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Código do Imposto do Selo com 
o também disposto na Verba 2 da Tabela Geral do Imposto do Selo, resulta que o 
acto/operação jurídica de locação/sublocação (arrendamento/subarrendamento) 
está sujeito a esse imposto e que, sendo o próprio negócio (operação) que está 
sujeito estamos perante imposto devido pela operação (embora o contrato escrito 
possa, também, ficar sujeito, nos termos da Verba 8 — selo do documento — caso 
não seja tributada a respectiva operação).

 II — Tal imposto não é devido no caso de aquele acto/operação de sublocação estar 
sujeito a IVA.

Processo n.º 790/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: IGI — Investimento Imobiliária, 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 Pública recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que 

julgou procedente a impugnação judicial deduzida por IGI – Investimento Imobiliário, SA., na se-
quência do despacho que, proferido em 6/11/2003 pela Directora de Serviços dos Impostos do Selo 
e das Transmissões do Património, lhe indeferiu o pedido de restituição de imposto de selo no valor 
de € 3.242,19.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I. A douta sentença sob recurso julgou procedente a impugnação deduzida contra o despacho de 

indeferimento do pedido de restituição do imposto do selo liquidado aquando da celebração de quatro 
contratos de sublocação.

II. Motivou a douta decisão sob recurso ter existido sobreposição de impostos pelo facto de a im-
pugnante, nas sublocações em causa, ter renunciado à isenção do Imposto sobre o Valor Acrescentado, 
prevista no n.º 30 do artigo 9º do respectivo Código.

III. Ao decidir como decidiu, a douta sentença fez errada aplicação do direito aos factos contro-
vertidos.

IV. Entende a Fazenda Pública que estando em causa tributações sobre realidades distintas, a alegada 
dupla tributação não existe, uma vez que o Imposto do Selo recai sobre os contratos de subarrendamento 
dos imóveis e o IVA incide sobre as prestações de serviços derivadas desses contratos.

V. Com efeito, a situação sujeita a tributação em sede do Imposto de Selo não é a que é onerada 
com IVA.

VI. Aliás, no arrendamento e subarrendamento quem suporta o encargo no Imposto do Selo, de 
acordo com o estipulado n.º 1, conjugado com a alínea b) do n.º 3, ambos do artigo 3º do Código é o 
locador ou sublocador, entidade tributada relativamente aos rendimentos auferidos em resultado dos 
respectivos contratos em Imposto sobre o Rendimento.

VII. O n.º 2 do artigo 1º do Código do Imposto do Selo só poderá ser invocado nos casos de 
efectiva sobreposição de tributação, que o legislador quis evitar.

VIII. Logo, no caso subjudice, o que era indispensável identificar eram as realidades subme-
tidas à tributação em sede de cada um dos impostos em referência.

IX. Entende a Fazenda Pública que, contrariamente ao doutamente decidido, não poderá ser dada 
como verificada a alegada dupla tributação.

X. Em síntese de conclusões, a douta decisão não considerou que o IVA e o Imposto do Selo no 
caso subjudice tributam realidades diferentes.

XI. Tendo decidido como decidiu, incorreu a douta sentença em erro de julgamento em matéria 
de direito, violando as disposições legais supra citadas.

Termina pedindo que se dê provimento ao recurso e se revogue a decisão recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
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1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência do recurso, nos termos seguintes:
«A questão objecto do presente recurso prende -se com a legalidade da liquidação de Imposto de 

Selo que tem por objecto um contrato de sublocação, nomeadamente saber se se verifica dupla tributação 
por tal operação estar abrangida pela incidência de IVA.

Alega a Fazenda Pública recorrente que não se verifica dupla tributação porquanto o Imposto de 
Selo recai sobre os contratos de subarrendamentos dos imóveis e o IVA incide sobre as prestações de 
serviços derivadas desses contratos, ou seja, mensalmente sobre o montante da renda, como valor re-
presentativo da prestação de serviços efectuada pelo locador ou sublocador ao locatário ou sublocatário.

Afigura -se -nos que o recurso merece provimento.
A questão é saber se verifica uma sobreposição de normas de incidência que visam a tributação 

do mesmo facto e com idêntica finalidade.
E isso, tal como sustenta a recorrente, parece não acontecer.
Com efeito o Imposto de Selo incide, em geral, sobre todos os actos, contratos, documentos, 

títulos, livros, papéis e outros factos previstos na Tabela Geral, excluídas as operações abrangidas pela 
incidência do IVA e dele não isentas. (Art. 1º, n.º 1 do CIS, vide também José Casalta Nabais, Direito 
Fiscal, pag. 608)

Por outro lado o arrendamento de prédios rústicos e urbanos está abrangido pelas regras de in-
cidência de IVA, já que o CIVA tributa as prestações de serviços efectuadas em território nacional a 
título oneroso, constituindo o arrendamento de imóvel um serviço prestado. (Cf. Emanuel Vidal Lima, 
IVA, Anotado e Comentado, 8ª edição, pag. 213)

É certo que o art. 9º, n.º 30 do CIVA excepciona das regras de incidência a locação, porém no n.º 4 
do art. 12º do CIVA admite -se a renúncia a tal isenção quando ambos os intervenientes na operação sejam 
sujeitos passivos de imposto (o que sucede, por exemplo, quando os imóveis passam a estar afectos a 
uma utilização comercial, industrial ou profissional). No caso subjudice houve renúncia à isenção pelo 
que a sublocação do imóvel estará abrangida pelas regras de incidência do IVA.

Ora, como bem salienta a recorrente, há que ter em conta duas realidades distintas que são objecto 
de normas de incidência diversas: por um lado a celebração do contrato de subarrendamento, facto 
único sujeito imposto de selo, por outro as prestações de serviços derivadas desse contrato, sujeitas a 
IVA que incidirá mensalmente sobre o montante da renda, como valor representativo da prestação de 
serviços efectuada pelo sublocador ao sublocatário.

Daí que se entenda as normas em causa não tributam os mesmos factos nem têm a mesma fina-
lidade, pelo que não se verifica a dupla tributação que o legislador quis evitar através do disposto no 
art. 1º, n.º 2 do Código do Imposto de Selo.

Nestes termos somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando-
-se o julgado recorrido.»

1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - Em 18.04.2002 a ora impugnante apresentou um pedido de restituição de imposto de selo no 

valor de € 3.242,19, nos termos constantes de fls. 9 a 10 e que aqui se dão por reproduzidas.
2  - O imposto de selo referido em 1), respeita a um contrato de sublocação celebrado pela ora 

impugnante na qualidade de sublocadora, cfr. fls. 16 do PA.
3  - O imposto de selo foi liquidado pela ora impugnante na data da celebração do contrato de 

sublocação e entregue nos Cofres do Estado em 29.11.2000.
4  - A ora impugnante, na operação de sublocação, renunciou à isenção de IVA em 30.10.2000, 

cfr. fls. 16 do PA.
6  - O pedido de restituição do imposto de selo referido em 1), foi objecto de indeferimento, com 

os seguintes fundamentos “por carecer de suporte legal, em virtude de nos arrendamentos o imposto 
do selo recair sobre o contrato, embora a matéria colectável seja a renda de um mês. (…) Nesta con-
formidade, atendendo a que sobre o contrato em questão não incide IVA, não se verifica a duplicação 
invocada pela interessada, pois esta só existiria caso houvesse imposto de selo sobre as rendas, pois 
sobre elas é que também incide IVA”.

7  - Este despacho foi notificado à ora impugnante por carta datada de 12.11.2003, cfr. fls. 17 do PA.
3.1. Com base nesta factualidade, a sentença veio a julgar procedente a impugnação, com fun-

damento no seguinte:
A locação está sujeita a IVA, nos termos dos arts. 1º e 3º do CIVA e, por via de regra estaria isenta 

deste imposto, nos termos do n.º 30 do art. 9º do mesmo Código.
E a excepção só surge no caso de o locador ter renunciado a esta isenção, de acordo com o disposto 

nos nºs. 4 e 6 do art. 12º do CIVA.
No presente caso, o sujeito passivo renunciou à isenção.
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Pelo que, assim sendo, a operação aqui em causa não está sujeita a imposto de selo previsto na 
verba 2 da Tabela Geral, por força do disposto no n.º 2 do art. 1º do CISelo, devendo, por isso, proceder 
o pedido de restituição de imposto.

E tendo a impugnante também formulou pedido de juros indemnizatórios, estes são devidos, nos 
termos do disposto no n.º 1 do art. 43º da LGT.

3.2. A recorrente Fazenda Pública discorda do assim decidido invocando, como se viu, que não 
ocorre a alegada dupla tributação, dado que estão em causa tributações sobre realidades distintas: o 
Imposto do Selo recai sobre os contratos de subarrendamento dos imóveis e o IVA incide sobre as 
prestações de serviços derivadas desses contratos.

A questão a decidir prende -se, portanto, com a legalidade da liquidação de Imposto de Selo que 
tem por objecto um contrato de sublocação, importando saber se se verifica dupla tributação por tal 
operação estar abrangida pela incidência de IVA.

Vejamos.
4.1. Em termos de incidência objectiva, os nºs 1 e 2 do art. 1º do CISelo dispõem:
«1  - 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.
2  - Não são sujeitas a imposto as operações sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado e dele 

não isentas.»
E de acordo com o disposto no n.º 1 do art. 9º e na Verba 2 da Tabela, bem como no n.º 1 do art. 22º 

do CISelo, nos casos relativos a arrendamento e subarrendamento, a taxa de imposto é de 10%  - sobre 
a renda ou seu aumento convencional, correspondentes a um mês ou, tratando -se de arrendamentos por 
períodos inferiores a um mês, sem possibilidade de renovação ou prorrogação, sobre o valor da renda 
ou do aumento estipulado para o período da sua duração.

4.2. Por sua vez, a alínea a) do n.º 1 do art. 1º do CIVA, dispõe que estão sujeitas a esse imposto 
«As transmissões de bens e as prestações de serviços efectuadas no território nacional, a título oneroso, 
por um sujeito passivo agindo como tal» considerando -se prestações de serviços as operações efectu-
adas a título oneroso que não constituem transmissões, aquisições intracomunitárias ou importações 
de bens (nº 1 do art. 4º do CIVA).

Mas, nos termos do disposto no n.º 29 do art. 9º do CIVA, a locação de bens imóveis está isenta 
de IVA, embora o respectivo sujeito passivo possa renunciar a esta isenção, nos termos do disposto nos 
nºs. 4 e 6 do art. 12º do mesmo Código, nos quais se estatui o seguinte:

«4  - Os sujeitos passivos que procedam à locação de prédios urbanos ou fracções autónomas destes 
a outros sujeitos passivos, que os utilizem, total ou predominantemente, em actividades que conferem 
direito à dedução, podem renunciar à isenção prevista no n.º 29) do artigo 9º.

(…)
6  - Os termos e as condições para a renúncia à isenção prevista nos nºs. 4 e 5 são estabelecidos 

em legislação especial.»
4.3. Referenciados estes normativos, vejamos, então, a respectiva aplicação no caso dos autos.
4.3.1. Por um lado, é sabido que o imposto do selo tem hoje uma natureza residual, sendo que, 

como acentuam Saldanha Sanches e Anselmo Torres (1) «… a tentativa de adaptar este imposto aos 
princípios que hoje dominam o ordenamento jurídico tributário teve uma consequência e originou um 
princípio: aos actos e contratos em que haja sujeição a IVA não se aplica Imposto do Selo. Um princípio 
que acentua de forma mais especificada o carácter residual deste imposto…».

E tal é, na verdade, o que decorre do disposto no nos supra transcritos nºs. 1 e 2 do art. 1º do 
CISelo, uma vez que as operações sujeitas a IVA e deles não isentas, estão, por força da delimitação 
negativa constante deste n.º 2, excluídas de imposto do selo.

Por outro lado, apesar de o arrendamento de prédios rústicos e urbanos estar abrangido pelas regras 
de incidência de IVA, já que em sede deste imposto se tributam as prestações de serviços efectuadas 
em território nacional a título oneroso, constituindo o arrendamento de imóvel um serviço prestado, (2) 
também é certo que o n.º 29 do art. 9º do CIVA excepciona das regras de incidência a locação e que no 
n.º 4 do art. 12º do mesmo compêndio se admite a renúncia a tal isenção quando ambos os intervenientes 
na operação sejam sujeitos passivos de imposto (o que sucede, por exemplo, quando os imóveis passam 
a estar afectos a uma utilização comercial, industrial ou profissional).

De todo o modo, retornando ao âmbito do imposto de selo, como, em outro local, salienta, igual-
mente, o Prof. Saldanha Sanches, (3) este imposto é regulado por dois códigos interdependentes: o 
Código do Imposto do Selo e a Tabela Geral do Imposto do Selo, a qual contém as respectivas taxas e 
concretiza, por ordem alfabética, os factos tributários. Neste sentido, o artigo 1º do CISelo determina 
que ele incide «sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis e outros factos pre-
vistos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens».

Ora, incidindo o imposto sobre o conjunto das realidades constantes da Tabela Geral e conside-
rando que nesta se especificam realidades distintas, há que ter em conta que, dada a natureza de cada 
uma delas, o imposto pode ser devido pelos documentos que titulam negócios (selo do documento 
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 - fixando a lei, neste caso e em regra, o respectivo valor tributável) ou pode ser devido pela celebração 
do próprio negócio, como acto jurídico (selo da operação  - variando, neste caso, o imposto em função 
do valor do negócio), independentemente de existir, ou não, documento escrito.

E é esta distinção que releva para efeitos do disposto no citado n.º 2 do art. 1º do CISelo, sem 
esquecer, ainda, que, por um lado, apesar de este n.º 2 excluir da tributação em imposto do selo as 
operações que, embora previstas na tabela, estejam sujeitas a IVA, tal exclusão não abrange o selo do 
documento que eventualmente as titule e que, por outro lado, este normativo afasta da tributação do 
selo não os operadores mas, antes, as operações em concreto.

A este propósito, refere Carlos Baptista Lobo: (4)
«… para cada unidade tributação presente no Imposto de Selo importará efectuar uma ponderação 

do seu modelo próprio de tributação directamente decorrente da filosofia originária do tipo tributário 
em causa e, subsequentemente, torna -se necessário efectuar uma indagação de segundo grau à luz dos 
modelos comuns dos princípios e regras que sustentam um imposto compósito e compreensivo num 
modelo unificado.

Neste modelo e somente a título meramente exemplificativo, assistimos, no corpo unificado do 
Imposto de Selo, a um:

 - imposto de registo relativo a transmissões onerosas de propriedade imobiliária, de trespasse ou 
direitos de exploração (verbas 1.1 e 27 da Tabela);

 - imposto sobre sucessões e doações (verba 1.2 da Tabela);
 - imposto de registo sobre documentos públicos ou particulares para efeitos de outorga de fé 

pública (verbas 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20 da Tabela);
 - imposto sobre actos públicos pela remuneração de serviços (verbas 12.4, 12.5 da Tabela);
 - imposto sobre actos públicos tendo subjacente propósitos de desincentivo (verbas 11  - imposto 

sobre o jogo  -, verba 12.1 e 12.2  - instalações de máquinas de diversão ou de jogo  - da Tabela);
 - imposto sobre manifestações indirectas de capacidade contributiva reveladas por via da celebração 

de determinados contratos (verbas 5, 6 da Tabela);
 - imposto sobre instrumentos e operações financeiras e de seguros (verbas 4, 10, 17, 21, 22, 23, 

24, 25, da Tabela);
 - imposto ambiental sobre actividade publicitária (verba 19 da Tabela);
 - imposto sobre a entrada de capitais (verba 26).
São, portanto, nove (pelo menos) as realidades tributária incluídas no corpo compósito do Im-

posto de Selo, tendencialmente sujeitas a um corpo uniformizado de normas adjectivas estabelecidas 
no Regulamento do Imposto de Selo.

A cada um destes tipos tributários corresponde uma filosofia própria, não se podendo confundi -las 
sob pena de, isso sim, criarmos uma total confusão dogmática. Neste âmbito, a correcta interpretação 
dos tipos tributários em sede de Imposto do Selo depende da realização de um prévio “isolamento” 
conceptual de forma a atingirmos a filosofia própria originária de cada tipo tributário em si mesmo 
considerado – in limine, o descortínio da causa original da tributação  -, e de uma subsequente acultu-
ração desse tipo tradicional  - eminentemente formal  - aos princípios e regras comuns próprios de um 
ambiente tributário norteado para a substância, fundamental para a adaptação de um sistema tributário 
deste tipo a um ambiente simultaneamente desmaterializado e desformalizado.» (5)

4.3.2. Conforme se viu, 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, não sendo, contudo, sujeitas a imposto as operações sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado 
e dele não isentas.

Por sua vez, o IVA incide sobre as «prestações de serviços» (cfr. alínea a) do n.º 1 do art. 1º do 
CIVA) e a locação de bens imóveis, enquanto prestação de serviços (por aplicação do conceito residual 
de prestação de serviços, previsto no n.º 1 do art. 4º do CIVA), está sujeita a tal imposto, mas dele isenta, 
de acordo com o disposto no n.º 29 do art. 9º do mesmo Código, embora se admita, igualmente, como 
se disse, a renúncia a tal isenção (nº 4 do art. 12º) quando ambos os intervenientes na operação sejam 
sujeitos passivos de imposto (o que sucede, por exemplo, quando os imóveis passam a estar afectos a 
uma utilização comercial, industrial ou profissional).

E de acordo com o art. 1022º do CCivil (redacção da Lei n.º 6/2006, de 27/2, que aprovou o Novo 
RAU) a locação define -se como «contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra 
o gozo temporário de uma coisa, mediante retribuição», dizendo -se arrendamento quando versa sobre 
coisa imóvel ou aluguer quando incide sobre coisa móvel (art. 1023º do mesmo Código).

4.3.3. No caso presente, a liquidação impugnada reporta -se, como resulta da factualidade provada, 
ao imposto de selo respeitante à celebração, por parte da recorrida, de contrato de sublocação (na qua-
lidade de sublocadora) e por ela liquidado na data da celebração do dito contrato de sublocação, sendo 
que na operação de sublocação, renunciou à isenção de IVA (cfr. nºs. 2 e 3 do Probatório), nos termos 
do disposto nos nºs. 4 e 6 do art. 12º do CIVA.
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Ora, aceitando -se que o conceito de arrendamento/subarrendamento constante do CISelo e da 
TGIS se reconduz ao definido no CCivil, e considerando que, como se disse, a TGIS prevê a tributação 
de várias realidades distintas [quer dos factos que se substanciam em negócios e realidades jurídicas 
ou económicas (actos, contratos … e outros factos previstos na Tabela Geral) independentemente da 
sua forma (caso em que o imposto é devido pelo negócio ou operação económica, sem considerar, até, 
a existência do respectivo documento escrito (bastará a prova da existência da operação) variando, 
em regra, em função do valor daqueles); quer dos factos que se consubstanciam na própria declaração 
escrita dessas realidades (documentos, títulos, livros, papéis), sendo então o imposto (fixado, em regra, 
por cada exemplar original) devido pela existência do documento (neste caso, porque o selo respeita ao 
próprio documento, é necessária a existência do mesmo, na forma escrita)], havemos de concluir que, 
para efeitos deste imposto (selo) e no que respeita ao arrendamento, é o próprio negócio (operação) que 
está sujeito ao imposto, pela verba 2 da Tabela, independentemente de o respectivo contrato revestir 
ou não a forma escrita. E que se trata, portanto, de imposto devido pela operação (embora o contrato 
escrito possa, também, ficar sujeito a Imposto de Selo, nos termos da Verba 8  - selo do documento 
 - caso não seja tributada a respectiva operação).

É esta, com efeito, a conclusão que resulta da interpretação do tipo tributário previsto no n.º 1 
do art. 1º do CISelo e na Verba 2 da TGIS, em consonância com a natureza dos factos e realidades ali 
inscritas e com as regras supra referidas.

E se está em causa o imposto devido pelo acto jurídico substanciado no próprio subarrendamento 
(selo da operação), estamos perante tributação que é excluída por aplicação do disposto no n.º 2 daquele 
mesmo art. 1º do CISelo, uma vez que é, também, a locação (considerada como prestação de serviços 
para efeitos de IVA) que é tributada em sede deste imposto.

É certo que a recorrente sustenta, porém, que estão em causa tributações sobre realidades distintas 
e que não existe a alegada dupla tributação, uma vez que o Imposto do Selo recai sobre os contratos de 
subarrendamento dos imóveis e o IVA incide sobre as prestações de serviços derivadas desses contratos, 
sendo que no arrendamento e subarrendamento quem suporta o encargo no imposto do selo é o locador 
ou sublocador (nº 1, conjugado com a alínea b) do n.º 3, ambos do art. 3º do CISelo) entidade tributada 
relativamente aos rendimentos auferidos em resultado dos respectivos contratos em Imposto sobre o 
Rendimento, pelo que, no caso, o que era indispensável identificar eram as realidades submetidas à 
tributação em sede de cada um dos impostos em referência.

E no mesmo sentido vai o Parecer do MP.
Deste entendimento parece resultar a ideia de que, reconduzindo -se (na locação) a prestação de servi-

ços sujeita a IVA à própria cedência do uso do locado e constituindo as rendas a respectiva contraprestação 
(sendo o imposto liquidado, não no momento da celebração do acto jurídico  - locação  - mas aquando 
da efectiva prestação dos serviços e da contraprestação/renda respectiva  - cfr. n.º 3 do art. 7º do CIVA) 
então, porque o facto tributário é a locação, mas não desligada das rendas recebidas pelo locador [estas é 
que constituirão na verdade a contraprestação da cedência do uso, inerente à locação, ou seja, embora o 
IVA isente a “locação de bens imóveis”, a verdade é que também releva quanto às contraprestações  - as 
rendas  - sobre as quais assim também “incide” (hoc sensu) o imposto] sempre estaríamos perante factos 
tributários diversos (para efeitos de incidência de IVA e para efeitos de incidência de Imposto de Selo).

É, contudo, de salientar que, por um lado, em sede de IVA, as rendas, enquanto contraprestações 
obtidas pela prestação de serviços contratada, constituem o valor tributável sobre que incide a taxa de 
IVA aplicável (cfr. art. 16º do CIVA e sendo que é àquela, e não a estas, que se aplica a isenção prevista 
no citado n.º 30 do art. 9º do mesmo código), constituindo a locação a realidade jurídica que é incidente 
de imposto e sendo que, nesse âmbito e para tal efeito, pouco releva o facto de ser o locador a suportar 
o encargo do imposto de selo, pois que o mesmo poderá ser tomado em conta aquando da celebração 
da respectiva operação e que, por outro lado, como refere Cardoso da Costa, (6) nas normas relativas à 
matéria colectável «há que distinguir, consoante se trate de normas que a definem, que definem o valor 
sobre que recai o imposto (p. ex.: de que valor se trata; que verbas entram na sua composição; se é um 
valor real efectivo, ou presumido, ou um valor normal), ou de normas que se limitam a estabelecer o 
processo da sua determinação (p. ex: relevo dado à declaração do contribuinte e às averiguações oficio-
sas da Administração; trâmites do processo de lançamento): no primeiro caso, estamos perante normas 
relativas à incidência real, ou seja, a um elemento essencial dos impostos; já isso não sucede na segunda 
hipótese, onde se nos deparam normas disciplinadoras tão -só do processo administrativo de lançamento.»

Nesta base, a norma do art. 16º do CIVA, relativa embora ao “valor tributável”, pode configurar -se 
como uma verdadeira norma de incidência, pois que define o “valor de que se trata”, harmonizando -se 
assim perfeitamente com o disposto nos seus artigos 4º e 7º. E, portanto, a sujeição, ao IVA, da “loca-
ção”, concretiza -se na prestação do gozo do imóvel e na contraprestação, a renda (mensal).

E o mesmo se verifica, «mutatis mutandis», quanto ao imposto de selo  - cfr. arts. 9º, n.º 1 e 22º 
n.º 1 do CISelo e verba 2 da Tabela: também estas constituem verdadeiras normas de incidência.

Mas, assim sendo, então os dois tributos incidem, no caso, sobre a mesma realidade fáctica: a 
prestação do gozo ou uso do imóvel e a correspondente contraprestação.
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Daí que, mesmo em termos da perspectiva sustentada pela recorrente, conjugando a norma de 
incidência objectiva (art. 1º do CISelo) com a norma que concretiza o facto tributário respectivo (Verba 
2 da TGIS), tem de concluir -se que, no caso (locação/sublocação), porque está em causa o imposto 
devido pelo acto jurídico substanciado no próprio subarrendamento (selo da operação), estamos perante 
tributação que é excluída por aplicação do disposto no n.º 2 daquele mesmo art. 1º do CISelo, uma vez 
que é, também, a locação (considerada como prestação de serviços para efeitos de IVA) que é tributada 
em sede deste imposto. E, assim, o imposto de selo não é, no caso, devido já que o acto/operação de 
sublocação está sujeito a IVA (ainda que se possa entender que a base de incidência é distinta e ainda 
que o imposto não seja liquidado no momento da celebração do acto jurídico, mas somente no momento 
da prestação dos serviços  - art. 7º do CIVA) e dado que a recorrida renunciou à correspondente isenção.

Deve, assim, confirmar -se a sentença que, nessa base, decidiu pela procedência do pedido de 
restituição de imposto e pela procedência do também formulado pedido de juros indemnizatórios, por 
serem devidos nos termos do disposto no n.º 1 do art. 43º da LGT.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — António 
Calhau.

(1) A Incidência de Selo sobre o Trespasse de Estabelecimento, Fiscalidade, n.º 32, Outubro -Dezembro de 2007, pags. 5 
e sgts.

(2) Cfr. Emanuel Vidal Lima, IVA, Anotado e Comentado, 8ª ed., pag. 213.
(3) Manual de Direito Fiscal, 3ª ed., 2007, pag. 436.
(4) As Operações Financeiras no Imposto do Selo: Enquadramento Constitucional e Fiscal, in Revista de Finanças Públicas 

e Direito Fiscal, Ano 1, n.º 1, pags. 78 e 79.
(5) Algumas das verbas da Tabela referidas foram, entretanto, revogadas.
(6) Curso de Direito Fiscal, 2ª ed. Actualizada, Almedina, 1972, pag. 242. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Aclaração de acórdão.

Sumário:

 I — Nos termos dos artigos 669.º e 732.º do CPC, pode qualquer das partes requerer 
no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma obscuridade ou 
ambiguidade que ele contenha.

 II — Só pode aclarar -se ou esclarecer -se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade 
ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo 
sentido não se compreende e ambíguo quando permita interpretações diferentes.

 III — Quando o que se pede não é uma alteração, mas um aditamento, ou uma resposta a 
uma hipotética questão, deve indeferir -se o requerimento, ainda que o aditamento 
ou a resposta pudessem interessar à sequência do recurso ou à resolução de futura 
questão.

Processo n.º 806/10 -30.
Recorrente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões, SCRL.
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  - A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões, recorrente nos presentes autos, notificada do 
acórdão de 16/12/10, dele vem pedir a aclaração, nos termos e com os seguintes fundamentos:

I - Diz o douto acórdão de fls., a dado passo, que:
→ “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 
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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.” - Sic

→ “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.” - Sic

→ “… não se 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.” - Sic

→ “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 vio-
lação 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.” - Sic

→ “…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.” - Sic.

II - Arrima -se o douto acórdão, para sustentar a sua decisão, à afirmação, meramente conclusiva, 
de que no processo de execução fiscal estão em causa interesses públicos.

III - E que, por força disso, mostram -se derrogados todos os outros interesses que não sejam 
públicos.

IV - O que determinaria que a aplicação do art.º 218.º, n.º 3 do CPPT, com as consequências daí 
emergentes, nomeadamente a postergação de penhoras anteriores às fiscais sobre os bens, não cons-
tituiriam violação do princípio da boa fé, da equidade, da confiança jurídica, nem qualquer abuso de 
direito,

V - Porque, apesar daquela aplicação do art.º 218.º, n.º 3 do CPPT, estariam respeitados os princí-
pios da universalidade, da igualdade, da proporcionalidade, da aplicação imediata dos preceitos cons-
titucionais, da vinculação de todas as entidades públicas do acesso ao direito e da tutela jurisdicional 
efectiva.

VI - Este raciocínio revela uma interpretação e uma leitura absolutamente contorcida e obscura 
da lei e dos princípios constitucionais.

VII - Desde logo quanto à definição do que é o interesse público:
→ Ou não será interesse público a defesa e a aplicação da justiça e do direito?
→ Ou não será interesse público a justa e equitativa composição e decisão dos litígios?
→ Ou não será interesse público a equitativa defesa e salvaguarda dos interesses e direitos dos 

cidadãos?
VIII - É que, se o interesse público é só o interesse fiscal economicista do Estado, então deixamos 

de estar num Estado democrático de direito, onde se prima pela igualdade dos cidadãos, pela equidade, 
pela boa fé e confiança jurídica, posto que a aplicação de qualquer dispositivo legal que beneficie ou 
defenda o cidadão pode ser sempre postergado pelo alegado “interesse público (???)”.

IX - É que se não descortina onde está a confiança jurídica, a boa -fé, a equidade, a igualdade, a 
proporcionalidade:

→ Quando um cidadão, no pleno exercício dos seus direitos, e no âmbito de uma execução inten-
tada para cobrança dos seus créditos, ao ver sustada a execução sobre um determinado bem nos termos 
do art.º 871.º do CPC, vem reclamar o seu crédito na Execução Comum com penhora registada antes 
de todas as outras, incluindo fiscais, como legalmente se lhe impõe … e acaba por ver o bem vendido 
na Execução Fiscal com penhora posterior, em prejuízo manifesto dos seus interesses e direitos;

→ Quando um cidadão, no pleno exercício dos seus direitos, e no âmbito de uma execução inten-
tada para cobrança dos seus créditos, ao ver sustada a execução sobre um determinado bem nos termos 
do art.º 871.º do CPC, ao deparar com a penhora do mesmo bem em 1.º lugar numa execução comum, 
e em segundo numa execução fiscal, decide, segundo o raciocínio do douto acórdão, e considerando o 
disposto no art.º 218.º, n.º 3 do CPPT, reclamar o seu crédito na Execução Fiscal … e este, porque tudo 
é uma questão de tempo e oportunidade, acaba por ser vendido na Execução Comum (porque isso é 
possível e a Execução Fiscal não é impeditiva disso, uma vez que a penhora é posterior) fazendo gorar 
os interesses e direitos do cidadão;

→ Quando o mesmo cidadão, nas mesmas condições, e para não ver derrogados os seus direitos, 
decide reclamar os créditos nas duas execuções com penhora anterior (a Execução Comum e a Fiscal) 
para não “perder o comboio” … com os encargos acrescidos de taxas de justiça, honorários de manda-
tário, despesas e encargos com diligências que isso acarreta em duplicado;
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→ Isto para já não falar no caso de haver várias execuções fiscais, com penhoras registadas so-
bre o mesmo bem (todas posteriores à Execução Comum), considerando que o facto de existir várias 
execuções fiscais não é impeditivo de o bem ser vendido em qualquer delas, independentemente da sua 
ordem de registo … o que implicaria que se reclamassem os créditos em todas elas para salvaguarda 
dos direitos do cidadão reclamante.

X - É esta situação concreta, que é obscura, errónea, violadora dos princípios da boa fé, da equi-
dade, da confiança jurídica, dos princípios da universalidade, da igualdade, da proporcionalidade, da 
vinculação de todas as entidades públicas do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva, que 
importa que o tribunal esclareça.

XI - Que esclareça em qual execução fiscal haverá o cidadão de direito de reclamar o seu crédito 
quando a penhora do bem foi feita em várias,

 - Que esclareça como pode ver o cidadão salvaguardado o seu direito quando, segundo aquele ra-
ciocínio, reclamar o seu crédito na Execução Fiscal e o bem acabar por ser vendido na Execução Comum.

Termos em que requer a V.ª Ex.ª se digne aclarar o douto acórdão de fls. no que se reporta às 
dúvidas e obscuridades que supra se suscitam.

Notificada a Fazenda Pública, a mesma nada disse.
Nada obstando, cumpre decidir.
II  - Dispõe o artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do CPC, aqui aplicável por força do artigo 732.º do CPC, 

que pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma 
obscuridade ou ambiguidade que ele contenha.

Assim, como tem vindo esta Secção do STA a entender (v. acórdão de 1/7/2009, proferido no 
recurso n.º 866/08), só pode aclarar -se ou esclarecer -se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade 
ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo sentido não se compre-
ende e ambíguo quando permita interpretações diferentes (v., por todos, os acórdãos. de 12/1/00 e de 
10/5/00, in recursos n.ºs 13491 e 22648, respectivamente).

Citando o Prof. Alberto dos Reis, in CPC anotado, vol. V, pág. 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.

Quando o que se pede não é uma alteração, mas um aditamento, deve indeferir -se o requerimento, 
embora o aditamento interesse à sequência do recurso”.

Ora, no caso em apreço, a questão que constituía o objecto do presente recurso era a de se saber 
se se aplica, ou não, ao processo de execução fiscal o artigo 871.º do CPC, tendo -se concluído, com 
clareza, que, 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 sustada, 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, e que, por outro 
lado, 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.

E tal entendimento foi perfeitamente compreendido pela recorrente, como o demonstra nos 
considerandos que, a seu respeito, tece no requerimento que agora apresentou, ainda que com ele não 
concorde, mas isso é outra questão que nada tem a ver com a necessidade de esclarecimento ou acla-
ração do acórdão.

A recorrente poderá ter dúvidas sobre a resolução da questão, poderá ter opinião diferente sobre 
a solução que deveria ser adoptada, mas o tribunal, que é quem tem o dever de decidir, tem de decidir 
conforme ele próprio entende e não de acordo com as opiniões das partes.

Sendo assim, não só o acórdão não é ininteligível como também se não presta a interpretações 
diferentes, já que explicita bem as razões da decisão.

Quanto às perguntas que formula, a final, é evidente que, por extravasarem o âmbito do pedido 
de aclaração, este Tribunal a elas não pode responder, tanto mais que quando o que se pede não é uma 
alteração, mas um aditamento, ou uma resposta a uma hipotética questão, deve indeferir -se o requeri-
mento, ainda que o aditamento ou a resposta pudessem interessar à sequência do recurso ou à resolução 
de futura questão.

III  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em indeferir o requerido.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 UC (s).
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Pi-

menta do Vale. 
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 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação. Prazo. 
Convolação do processo.

Sumário:

 I — Quando a fundamentação não for minimamente elucidativa das razões que levaram 
a decidir como se decidiu, deverá entender -se que se está perante uma nulidade 
por falta de fundamentação (cfr. artigos 125º do CPPT e 668º, n.º 1, alínea b) do 
CPC).

 II — Não é o que sucede, porém, quando na decisão recorrida se constata que nela se 
indicam as normas legais em que se baseia, sendo objectivas, claras e suficientes 
as razões por que se julgou intempestiva a oposição deduzida pelo contribuinte, 
nomeadamente face à evidência de ter sido ultrapassado o prazo legal de 30 dias, 
atentas as datas em que foi efectivada a citação e a apresentação daquela peça 
processual, bem como por que não se procedeu à convolação do processo de 
oposição à execução fiscal em reclamação do acto do órgão da execução fiscal, 
a que alude o artº 276º do CPPT.

 III — Tendo o executado sido citado pessoalmente para a execução é a partir da data 
em que esta se efectuou que se conta o prazo de 30 dias a que alude o artº 203º, 
n.º 1, alínea a) do CPPT.

 IV — A primeira penhora só pode ser consagrada como termo inicial do prazo da opo-
sição se não tiver havido citação para a execução, tal como resulta da letra do 
predito artº 203º, n.º 1, alínea a) do CPPT, pelo que, a não ser assim, não pode 
ter qualquer relevo para esse efeito.

 IV — A convolação na forma de processo adequada só se deve operar quando não seja 
manifesta a improcedência ou intempestividade desta.

 V — No caso de extemporaneidade, a oposição à execução fiscal deverá ser convolada 
em requerimento a juntar à execução fiscal a correr seus termos no Serviço de 
Finanças respectivo.

Processo n.º 871/10 -30.
Recorrente: Armando Cardoso Rosa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1  - Armando Cardoso Rosa, melhor identificado nos autos, não se conformando com a sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou improcedente, por intempestiva, a oposição 
que deduziu contra o processo de execução fiscal n.º 1350200101009583, por dívidas de sisa e juros 
compensatórios, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

AA) - A oposição em causa foi apresentada tempestivamente. A sentença recorrida padece de falta 
de fundamentação e de pronúncia, sendo nula, nos termos do artigo 125º do CPPT e 668º do CPC.

BB) - A sentença recorrida limita -se a rejeitar a oposição por “intempestividade”, não sendo 
invocada qualquer fundamentação e pronúncia que é manifestamente insuficiente, atento ao supra ex-
planado  - “é nula, por falta de fundamentação (artigos 125º 1 do CPPT e do 668º do CPC, a sentença 
cuja fundamentação jurídica não é suficiente para descortinar a razão pela qual foi decidido rejeitar a 
impugnação...”)

CC) - Porém deverá considerar -se falta absoluta de fundamentação, nos caso em que a mesma não 
tem uma relação perceptível com o julgado ou seja ininteligível, situação em que se está perante uma 
mera aparência de fundamentação, fundamentação esta, que se destina tão somente a esclarecer as partes 
primacialmente a que tiver sido vencida sobre os motivos da decisão e porque o conhecimento desta é 
necessário, ou pelo menos conveniente para poder impugnar eficazmente a decisão de recurso ou arguir 
nulidades designadamente a derivada da eventual contradição entre os fundamentos e a decisão.

DD)  - Foram violados os artigos 203º, 209º e 20º do CPPT, 103/1 da LGT e 144 e 252 -A do CPC.
EE)  - O prazo que inquinou a decisão é o prazo previsto no artigo 203º/1 do CPPT, alínea a), pois 

este a tramitar na dependência da execução, como contestatório à pretensão do exequente, dispensando-
-se aqui alegações relativamente ao prazo.
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Em conformidade, deve a sentença recorrida ser revogada e substituída por outra dando provimento 
à oposição apresentada pelo oponente conforme aqui alegado, como é de DIREITO E JUSTIÇA.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Ministério Público, neste Supremo Tribunal Administrativo, não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) - A AT instaurou contra Armando Cardoso Rosa, com o NIF …, residente na Travessa …, …, 2460 

S. Martinho do Porto (Caldas da Rainha), o processo de execução fiscal (PEF) n.º 1350200101009583, 
por dívida de sisa e juros, relativamente ao prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia da 
Tornada, concelho de Caldas da Rainha, sob o artigo 3489.

B) - Dou por reproduzida, na parte não transcrita, a informação de 14/11/2006, a fls. 57, do PA 
apenso, que diz:

«1. O executado adquiriu por escritura pública de compra e venda de 21/08/1990, lavrada no 
Cartório Notarial de Rio Maior, o prédio inscrito sob o artigo 3489 da matriz rústica da freguesia de 
Tornada, Concelho e Caldas da Rainha, pelo preço de 42.500.000$, (€211.289,10).

2. Para a referida aquisição beneficiou de isenção do Imposto Municipal de Sisa ao abrigo do 
n.º 3 do artigo 11.º do CIMSISDS.

3. Para o efeito, no título de aquisição, fez constar que o prédio se destinava a revenda, encontrando-
-se à altura registado pelo exercício da actividade de compra de prédios para revenda que tivera início 
em 13/08/1988.

4. Junto aos autos constam o contrato de promessa referente a aquisição do prédio, e outro referente 
a alienação à empresa Feira Nova, tendo o segundo data anterior ao de aquisição.

5. Todavia, a venda ao Feira Nova, Hipermercados, S.A., nem sequer se concretizou, tendo o Sr. 
Armando Cardoso Rosa, enquanto réu, sido condenado a restituir os valores recebidos tudo nos termos 
da sentença de que anexo fotocopia.

6. Alias, o prédio em questão, por escritura de dação em cumprimento de 12/02/1998, foi transfe-
rido para a titularidade do BANIF  - Banco Internacional do Funchal, S.A., para pagamento de dividas 
do Sr. Armando Cardoso Rosa, agora já com a classificação de terreno para construção urbana.

7. Contra a respectiva liquidação do Imposto de Sisa, foi deduzida reclamação graciosa e desta 
Recurso Hierárquico alegando para o efeito que a revenda ocorrera no prazo de três anos e invocou 
ainda a prescrição.

8. A Reclamação Graciosa e o Recurso Hierárquico, instaurados 26/09/2001 e 02/05/2002 respecti-
vamente, foram indeferidos nos termos dos despachos (...), sendo o respeitante ao Recurso Hierárquico 
datado de 29/09/2003, cfr. fls. 20/ss do PA, apenso, que dou por reproduzidas;

C) - - Pela petição inicial de 23/10/2006, a fls. 50/ss do PA junto, que dou por reproduzida, o opo-
nente suscitou a este TAF a prescrição da dívida exequenda relativa ao mesmo prédio com o artigo 3489, 
sobre o que recaiu a decisão judicial de rejeição liminar da petição, cfr. fls. 59/ss do citado PA junto, 
por intempestividade, ali se tendo considerado o seguinte (fls. 59):

«Compulsados os autos verifica -se que oponente foi citado para a execução fiscal em 08/10/2001 
(fls. 31 vº) e que a presente oposição foi apresentada no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha em 
23/10/2006.».

D) - - Dou por reproduzido despacho de remessa a juízo, de fls. 15 dos presentes autos;
E) - - Dou por reproduzido o auto de penhora de 14/05/2009, a fls. 63 do PA junto,
F) - - O oponente foi notificado desta penhora, referida em “E”, pelo oficio de 14/05/2009, a fls. 64, 

do PA junto, cujo A/R dos CTT foi assinado em 20/05/2009, cfr. fls. 65 do cit. PA;
G) - - Dou por reproduzida a certidão de dívida, datada de 27/09/2001, a fls. 8 do PA junto;
H) - - O oponente foi notificado pelo oficio n.º 05944 de 17/06/2001, a fls. 4, com A/R dos CTT 

assinado, a fls. 5 e registo de 18/06/2001, do citado PA, para pagamento da dívida e ainda cfr. artigo 23 
da p.i.;

I) - - A presente oposição foi proposta em 15/06/2009, cfr. carimbo aposto a fls., 4;
J) - - O ora oponente foi citado para a execução em questão nestes autos no dia 08/10/2001, cfr. 

mandado de citação a fls. 9 e data do A/R dos CTT, a fls. 10, do PA junto e decisão judicial supra 
referida.

3  - Começa o recorrente por arguir a nulidade da sentença recorrida por falta de fundamentação, 
já que, em suma, se limita a rejeitar a oposição à execução fiscal por “intempestividade”, pronúncia 
essa que é manifestamente insuficiente, violando, assim, os artºs 125º do CPPT e 668º do CPC.

Vejamos se lhe assiste razão.
Como é sabido, a sentença é nula quando não especifique os fundamentos de facto e de direito 

que justificam a decisão (artºs 125º do CPPT e 668º, n.º 1, alínea b) do CPC).
No sentido de que só a sua omissão total constitui nulidade tem vindo a ser uniforme a jurispru-

dência deste Tribunal.
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Porém, como refere Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, 5ª ed., Vol. I, pág. 909, 
“deverão considerar -se como falta absoluta de fundamentação os casos em que ela não tenha relação 
perceptível com o julgado ou seja ininteligível, situações em que se está perante uma mera aparência 
de fundamentação.

Com efeito, a fundamentação destina -se a esclarecer as partes, primacialmente a que tiver ficado 
vencida, sobre os motivos da decisão, não só para ficar convencida de que não tem razão, mas também 
porque o conhecimento daqueles é necessário ou, pelo menos, conveniente, para poder impugnar efi-
cazmente a decisão em recurso ou arguir nulidades, designadamente a derivada de eventual contradição 
entre os fundamentos e a decisão.

Por isso, quando a fundamentação não for minimamente elucidativa das razões que levaram a de-
cidir como se decidiu deverá entender -se que se está perante uma nulidade por falta de fundamentação”.

Ora, no caso em apreço, não é o que sucede.
Com efeito, se atentarmos na decisão recorrida, constata -se que nela se indicam as normas legais 

em que se baseia, sendo objectivas, claras e suficientes as razões por que se julgou intempestiva a 
oposição deduzida pelos ora recorrentes, nomeadamente face à evidência de ter sido ultrapassado o 
prazo legal de 30 dias, atentas as datas em que foi efectivada a citação e a apresentação daquela peça 
processual, bem como por que não se procedeu à convolação da presente oposição à execução fiscal 
em reclamação do acto do órgão de execução fiscal a que alude o artº 276º do CPPT.

Improcede, desta forma, a invocada nulidade.
4  - Quanto ao alegado erro de julgamento em matéria de direito, também invocado, por violação 

dos artºs 203º, 209º e 20º do CPPT, 103º, n.º 1 da LGT e 144º e 252º -A do CPC, é patente a falta de 
razão do recorrente.

Não há dúvida que o prazo para deduzir oposição é um prazo judicial, para efeitos do preceituado no 
artº 20º, n.º 3 do CPPT, atenta a natureza judicial do processo de execução fiscal (artº 103º, n.º 1 da LGT).

E, tratando -se de prazo de natureza judicial, aplica -se o regime do CPC (artº 20º, n.º 2 do CPPT), 
pelo que ele corre continuamente, mas suspende -se em férias judiciais, transferindo -se o seu termo 
para o primeiro dia útil seguinte quando terminar em dia em que os tribunais estejam encerrados ou 
seja concedida tolerância de ponto (artº 144º do CPC).

Também por ter essa natureza de prazo judicial, lhe é aplicável o disposto nos artºs 145º e 252º -A 
do CPC, se for caso disso.

Sucede, porém, que no caso em apreço, tendo o recorrente sido citado para a execução, por carta 
registada com aviso de recepção, em 8/10/01, como, aliás, consta dos documentos juntos a fls. 9 e 10 
do PA junto e da alínea J) do probatório e tendo em conta a possibilidade de aplicação do disposto 
no artº 145º do CPC e a dilação prevista no artº 252º -A do CPC, ainda assim a oposição sempre seria 
intempestiva ao ser apresentada em 15/6/09 (vide alínea I) do probatório), uma vez que nesta data ia já 
decorrido o prazo de 30 dias previsto no predito artº 203º, n.º 1, alínea a) do CPPT.

É certo que, no caso em apreço, no dia 14/5/09, se procedeu à penhora de um bem imóvel e que 
dessa penhora foi o recorrente notificado, por carta registada com aviso de recepção, em 20/5/09 (vide 
fls. 63 a 65 do PA apenso e als. E) e F) do probatório).

Contudo, estes factos não assumem a relevância que o recorrente lhe pretende atribuir, quando 
conexionados com o prazo da oposição.

Com efeito e como bem se anota na sentença recorrida, a primeira penhora só pode ser consa-
grada como termo inicial do prazo da oposição se não tiver havido citação para a execução  - o que não 
foi o caso  -, tal como resulta da letra do predito artº 203º, n.º 1, alínea a) do CPPT (“ou, não a tendo 
havido,...”) e, por isso, não pode ter qualquer relevo para esse efeito.

Razão por que a decisão recorrida, também neste aspecto, não merece censura.
5  - Nem se diga que este entendimento resulta em prejuízo do recorrente, posto que a prescrição, 

podendo ser conhecida oficiosamente pelo órgão de execução fiscal (artº 175º do CPPT), sempre se 
encontra aberta a possibilidade de ser requerida a extinção da execução com o fundamento da pres-
crição das dívidas exequendas, daí abrindo a possibilidade de reclamação para o tribunal no caso de 
indeferimento do pedido, nos termos do artº 276º do CPPT.

Por outro lado, a recorrente também não pode valer -se da previsão normativa constante da alínea b) 
do n.º 1 do artº 203º do CPPT, que determina o início da contagem do prazo de 30 dias a partir da ocorrên-
cia de facto superveniente ou do seu conhecimento pelo executado, desde logo por que a esse propósito 
nada vem alegado na petição de oposição que permita comprovar a observância desse prazo.

6  - Não obstante, o certo é que dispõe o artº 97º, n.º 3 da LGT que deverá ordenar -se “a correcção 
do processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”, da mesma forma estatuindo o 
n.º 4 do artº 99º do CPPT que “em caso de erro na forma de processo, será este convolado na forma de 
processo adequada, nos termos da lei”.

Por outra parte, sempre este STA tem vindo a entender que a convolação deverá ser admitida 
sempre que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade do meio processual para que se 
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convola, para além da idoneidade da petição para o efeito (vide, entre outros, o acórdão de 21/06/00, 
no recurso n.º 24.605).

Ou seja, a convolação é legalmente admissível se o pedido se adequar à forma legal correcta e 
desde que não esteja ultrapassado o prazo legal permitido para essa forma de processo.

No caso em apreço, na sentença recorrida e pelas razões ali referidas, foi já decidido que não era 
possível convolar a presente oposição à execução fiscal em reclamação do acto do órgão de execução 
fiscal.

Decisão esta que, não tendo sido posta em causa pelo recorrente na sua motivação, se consolidou 
na ordem jurídica, constituindo, assim, caso julgado material, esgotando -se o poder jurisdicional do 
juiz (artº 666º, n.º 1 do CPC).

Todavia, na referida motivação do recurso, o recorrente suscita a questão da convolação da pre-
sente oposição em impugnação judicial, sendo certo que nas conclusões dessa motivação, que definem 
o objecto do recurso, tal questão não vem colocada, o que poderia levar, desde logo, à rejeição do seu 
conhecimento.

Não obstante e por que se trata de questão de conhecimento oficioso, passamos a apreciar o seu mérito.
Voltando ao caso dos autos, resulta do probatório que o prazo para pagamento da quantia exequenda 

terminava em 21/9/01 (vide alínea H) do probatório), pelo que, tendo a presente petição inicial sido 
apresentada em 15/6/09 (vide alínea I) do probatório), há muito que o prazo de 90 dias a que alude o 
artº 102º, n.º 1, alínea a) do CPPT ia já decorrido.

Pelo que a mesma é, assim, intempestiva.
Aliás, independentemente de não estar em prazo, pelos fundamentos nela invocados (prescrição 

e anulação da penhora) é manifesto que estes não constituem fundamento de impugnação judicial, pois 
que nela não são invocados vícios que afectem a validade do acto de liquidação, mas sim a exigibilidade 
da dívida e a legalidade do acto do órgão de execução fiscal, respectivamente e, por isso, fundamento 
de oposição à execução fiscal e de reclamação nos termos do artº 276º do CPPT.

7  - De qualquer forma e como resulta do que acima fica dito em 5), inexistindo para o efeito 
qualquer obstáculo na situação em apreço nos autos, a presente oposição à execução fiscal deverá ser 
convolada em requerimento de invocação da prescrição a juntar na execução fiscal a correr seus termos 
no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha.

8  - Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a decisão 
recorrida e ordenar a convolação da oposição à execução fiscal em requerimento a juntar na execução 
fiscal a correr seus termos no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha, para apreciação da invocada 
prescrição, aliás, de conhecimento oficioso.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Convenção evitar a Dupla Tributação. IRS. Rendimentos do trabalho auferidos no 
estrangeiro. Residência no estrangeiro.

Sumário

 I — A remissão para a legislação fiscal interna dos Estados contratantes constante 
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 não deve ser entendida como uma remissão 
incondicional.

 II — O artigo 4.º, n.º 1 da referida Convenção obriga a que a análise da questão da 
residência seja feita individualmente, pessoa a pessoa, abstraindo da situação fa-
miliar do sujeito em causa e estabelece limites à natureza das conexões adoptadas 
pelas leis dos Estados Contratantes, impondo -se que tais critérios exprimam uma 
ligação efectiva com o território do Estado.
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 III — O critério de “residência por dependência” adoptado no artigo 16.º, n.º 2 do 
Código do IRS, porque não respeita as limitações convencionais ao conceito de 
residência que os Estados Contratantes podem adoptar, não é fundamento válido 
para uma pretensão tributária do Estado português em face de um residente na 
Alemanha que aí tenha obtido no ano em causa todos os seus rendimentos e que 
não seja tributado nesse país apenas pelo facto de o Estado alemão ser o Estado 
da fonte dos rendimentos do trabalho.

 IV — Abrangendo as declarações de rendimentos dos anos em causa outros rendimen-
tos, mesmo que sujeitos a imposto em Portugal, não podem anular -se apenas 
parcialmente as liquidações sindicadas dada a indivisibilidade do acto tributário 
e a natureza de contencioso anulatório da impugnação judicial.

Processo n.º 876/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido. Nelson Vilas Santos.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Coimbra, de 29 de Junho de 2010, que julgou totalmente procedente a impugnação deduzida 
por Nelson Vilas Santos, com os sinais dos autos, contra as liquidações de IRS e juros compensató-
rios n.ºs 2002 5530051853 e 2002 5530026886, referentes aos anos de 1997 e 1998, apresentando as 
seguintes conclusões:

1 - Discute -se nos autos as liquidações do IRS dos anos de 1997 e 1998, na parte em que se 
encontram afectadas 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 e do restante agregado familiar incluindo o seu cônjuge;

3  - Os rendimentos obtidos na Alemanha foram espontaneamente declarados na 1ª declaração 
familiar, onde consta expressamente que os sujeitos passivos não eram residentes no estrangeiro, sendo 
certo que o impugnante manteve o seu domicílio fiscal em Portugal;

4  - O art. 4º da Convenção para evitar a dupla tributação internacional entre Portugal e a Ale-
manha remete a definição de “residente” para a lei interna dos Estados contratantes;

5  - A lei portuguesa, nomeadamente o artº. 84º CC e os artigos 14º, 15º e 16º CIRS, com a redac-
ção 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  - Nos termos do DL 463/79, de 30 de Novembro, os contribuintes portugueses devem possuir 
um “número de identificação fiscal” a que está obrigatoriamente associado um domicilio electivo, 
designado “domicilio fiscal”, normalmente fixado na residência habitual ou, havendo várias, onde o 
contribuinte repute que se situa a sua estada principal ou o seu “centro de interesses vitais”;

7  - Ao optar por não comunicar a sua ausência do território português impugnante manteve o 
seu domicílio electivo e fiscal em Portugal, que é o primeiro dos critérios referidos no n.º 1 do art. 4º 
da Convenção;

8  - Além disso, o n.º 2 do mesmo art. 4º 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;

9  - Muito respeitosamente, parece que esta norma nega apoio à interpretação que serve de base 
à recente jurisprudência do STA que, por sua vez, fundamenta a decisão recorrida;

10  - Por tudo isso, a AT, através do seu oficio -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 artº. 16º do CIRS, para 
que esta arraste, por um princípio 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;

11  - 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.
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12  - 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.

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 15º da CDT e à decisão de anulação 
das liquidações na parte impugnada;

14  - Até porque, a liquidação (totalmente) anulada pela decisão recorrida inclui, para além dos 
rendimentos obtidos na Alemanha, outros rendimentos  - perfeitamente identificados e quantificados 
 - obtidos em Portugal que, em rigor não estão impugnados (e nessa parte não deveriam estar abran-
gidos pela condenação de “anulação”)

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, ou, subsidiaria-
mente, ordene a anulação parcial das liquidações, limitada à parte em que estas estão afectadas pelos 
rendimentos obtidos no estrangeiro, assim se fazendo a habitual JUSTIÇA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Nos presentes autos suscita -se, desde logo, a questão prévia da incompetência deste Tribunal 

em razão da hierarquia.
Com efeito e como se constata das conclusões das alegações de recurso de fls. 137 e segs. a 

Fazenda Pública, vem pôr em causa os juízos de apreciação da prova feitos pelo Tribunal recorrido, 
manifestando divergência nas ilações de facto retiradas do probatório e afirmando factos que o Tribunal 
recorrido não estabeleceu na sentença recorrida.

É o que se apura nomeadamente das conclusões 4ª e 12ª, em que a recorrente refere que no pe-
ríodo a que se reportam as liquidações do IRS dos anos 1997 e 1998 «o impugnante esteve ausente 
de Portugal durante mais de 183 dias mas manteve em território português a habitação, sua e do 
restante agregado familiar incluindo o seu cônjuge» e que «na normalidade das situações de emigra-
ção, 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».

Ora o que sobre esta matéria se deu como provado na sentença recorrida foi tão somente que 
«o impugnante mantém uma segunda residência em território português, aonde apenas permanece 
durante o período de 30 dias ao ano, correspondentes ao período de férias (sic, ponto 4, a fls. 105). 
Note -se que a decisão recorrida procedeu à análise da situação do sujeito passivo numa perspectiva 
individual, considerando a determinação do país de residência fiscal independentemente da situação 
conjugal – cf. Decisão recorrida a fls. 121).

Sendo certo que tal matéria factual é da maior relevância, já que, nos termos do artº 4º, nº2 da 
Convenção celebrada entre Portugal e a Alemanha para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital, constante da Lei n.º 12/82 de 3/6, quando, por virtude 
do disposto no n.º 1, uma pessoa for considerada residente em ambos os estados contratantes será 
considerada residente do estado em que tenha uma habitação permanente à sua disposição. Se tiver 
uma habitação permanente à sua disposição em ambos os Estados será considerada residente do Estado 
com o qual sejam mais estreitas as suas relações pessoais e económicas (centro de interesses vitais).

Verifica -se assim, que é sobre tal questão que a entidade recorrente manifesta divergência com 
o decidido em sede de matéria de facto, pretendendo daí retirar apoio para a sua fundamentação de 
direito, nomeadamente para a interpretação do critério de «centro de interesses vitais» adoptado pelo 
artigo 4.º n.º 2 da Convenção celebrada entre Portugal e a Alemanha para Evitar a Dupla Tributação 
em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital, constante da Lei n.º 12/82 de 3/6.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência 
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender -se 
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões 
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recor-
rida ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, 
independentemente da atendibilidade ou relevo desses factos para o julgamento da causa.

Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 29/05/2002, processo: 0469/02, 
«para estabelecer a competência do Tribunal, tudo o que importa é saber se vêm alegados factos dife-
rentes dos fixados pela 1.ª instância, ou por contrários, ou por omissos. Afirmados esses factos, para 
concluir pela incompetência deste Tribunal não importa a sua relevância, ou dos juízos valorativos 
sobre eles construídos. Basta que as conclusões das alegações de recurso incluam matéria de facto 
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não coincidente com a fixada na sentença recorrida para que o recurso não verse, exclusivamente, 
matéria de direito».

Verifica -se, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, 
também, matéria de facto, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo Norte 
– arts. 280º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26.º alínea b) e 38.º alínea a) 
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (na redacção da Lei n.º 107 -D/2003 de 31.12).

Nestes termos somos de parecer que, ouvida a recorrente, este Tribunal deve ser julgado incom-
petente em razão da hierarquia.

4 – Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre a excepção de incompetência 
suscitada no Parecer do Ministério Público (fls. 169 a 171 dos autos), apenas o recorrido respondeu, 
defendendo que os autos devem prosseguir, apenas, com a análise da matéria de Direito controvertida.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questões a decidir
Importa, como questão prévia, decidir da competência deste Supremo Tribunal para conhecer do 

objecto do recurso, visto que o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu 
parecer junto aos autos, a suscita.

Improcedendo a excepção de incompetência, haverá que conhecer do mérito do recurso, decidindo 
se o julgado recorrido merece censura.

6 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra objecto de recurso foram dados 
como provados os seguintes factos:

1 – O processo de impugnação judicial deu entrada neste Tribunal em 29.05.2006.
2 – O impugnante actualmente reformado, por invalidez foi trabalhador dependente, por conta 

de outrem, por conta de outrem, no caso, da Deutsche Post AG, tendo exercido a sua profissão, na 
Alemanha, durante mais de 20 anos, conforme teor do documento n.º 8 junto aos autos e que aqui se 
dá por integralmente reproduzido.

3 – O impugnante reside na Alemanha, desde 9 de Julho de 1969, conforme resulta do teor do 
documento n.º 1 cujo teor se dá aqui por reproduzido.

4 – A Loja do Cidadão de Sttutgart, capital e Estado, emitiu em 23.03.2006, um atestado de resi-
dência em nome de Nelson Vilas dos Santos, nascido em 26.12.1943, em Lorvão, Penacova, Portugal, 
no qual declara que aquele está registado como residente desde 09.07.1969, tendo, actualmente, uma 
só residência, na morada de: Cottastr, n.º 64, Sud, 70180 Stuttgart.

 - mais declara ainda que o impugnante teve ainda registo de residente, no período compreen-
dido entre 01.09.96 a 10.12.68 (sic: leia -se 10.12.98, cfr. doc. de fls. 10), em Urbanstr, 32, Stuttgart 
e, também, durante o período compreendido entre 10.12.98 a 16.10.00, teve residência em Talstr, 30 
Stuttgart, conforme teor do documento junto a fls. 10 dos autos e cujos termos se dão aqui por inte-
gralmente reproduzidos.

4 (sic) – O impugnante mantém uma segunda residência, em território Português, aonde apenas 
permanece durante o período de 30 dias ao ano, correspondentes ao período de férias.

5 – O impugnante apresentou as declarações de rendimentos provenientes do trabalho, por 
conta de outrem nas quais declara ter auferido por conta do seu contrato de trabalho os seguintes 
rendimentos:

 - no ano de 1997, os rendimentos auferidos corresponderam ao valor de 64 218 DM (€ 32 834,00);
 - no ano de 1998, os rendimentos auferidos corresponderam ao valor de 69 818 DM (€ 35 697,00), 

conforme teor do documento n.º 3 junto aos autos e cujos termos se dão aqui por integralmente re-
produzidos.

6 – O impugnante foi tributado pelos rendimentos referidos em 5) pelas autoridades Alemães 
(sic), nos seguintes valores:

 - no ano de 1997, no montante de 6 428 DM (€ 3 226,38), correspondente à quantia retida na 
fonte de 13 802,63 DM (€ 7 057,17);

 - no ano de 1998, no montante de 8 713,00 (€4 454,88), correspondente à quantia retida na fonte 
de 15 712,05 DM (€8 033,44), conforme teor de fls. 22 – doc. n.º 2, fls. 48 e 49 e cujos termos se dão 
aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.

7 – A Direcção Geral dos Impostos emitiu a liquidação adicional n.º 2002 5530051853, identifi-
cada como documento de cobrança de IRS, modelo 20, com data limite de pagamento em 2002.04.17, 
no valor de € 3 462,82, em sede de IRS, referente ao ano de 1997, conforme teor de fls. 22 – doc. n.º 2, 
fls. 48 e 49 e cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.

8 – A Direcção Geral dos Impostos emitiu a liquidação adicional n.º 2002 5530026886, identificada 
como documento de cobrança de IRS, modelo 20, com data limite de pagamento em 2002.03.13, no 
valor de € 6 723,44, em sede de IRS, referente ao ano de 1998, conforme os termos constantes do reque-
rimento de fls. 26 a 28 cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.
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9 – A Repartição de Finanças Stuttgart 3, Bairro Fiscal Balinger remeteu, em 6 de Julho de 1998, 
uma notificação ao impugnante Nelson Vilas dos Santos e mulher Maria Simões Fernandes referente 
aos impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, Complemento de Solidariedade e Imposto 
Religioso, referentes ao ano de 1997, na qual, em síntese, procede à liquidação provisória dos men-
cionados impostos, tendo apurado, a título de reembolso, a quantia de 8 656,03 DM, conforme teor do 
documento junto a fls. 11 a 15 e cujo teor dos mesmos se dá aqui por integralmente reproduzido.

10 – A Repartição de Finanças Stuttgart 3, Bairro Fiscal Balinger remeteu, em 10 de Novembro 
de 2000, uma notificação ao impugnante Nelson Vilas dos Santos e mulher Maria Simões Fernandes 
referente aos impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, Complemento de Solidariedade e 
Imposto Religioso, referentes ao ano de 1998, na qual, em síntese, procede à liquidação provisória dos 
mencionados impostos, tendo apurado, a título de reembolso, a quantia de 8 346,89 DM, conforme teor 
do documento junto a fls. 16 a 20 e cujo teor dos mesmos se dá aqui por integralmente reproduzido.

Mais resultou provado:
11 – O impugnante e a sua esposa, nos anos de 1997 e 1998, apresentaram na competente re-

partição de finanças de Penacova, as declarações conjuntas de rendimentos de IRS, modelo 2, acom-
panhadas dos respectivos anexos B1, e F, sendo que, no ano de 1998, foi ainda apresentado o anexo 
H conforme melhor resulta do teor das fotocópias juntas aos processo instrutor e que aqui se dão por 
integralmente reproduzidas.

12 – O impugnante e esposa, nos anos de 1997 e 1998, apresentaram na competente repartição de 
finanças de Penacova, as declarações conjuntas de rendimentos de IRS, modelo 3, acompanhadas dos 
respectivos anexos B1, F e J, sendo que, no ano de 1998, foi ainda apresentado o anexo H, conforme 
melhor resulta do teor das fotocópias juntas ao processo instrutor e que aqui se dão por integralmente 
reproduzidas.

13 – Nos anos de 1997 e 1998, no anexo B1, modelo 2 às declarações de rendimentos de IRS, a 
esposa do impugnante estava inscrita, na Repartição de Finanças com o código n.º 0825, do concelho 
de Penacova, como sujeito passivo, sem contabilidade organizada, exercendo a actividade principal 
de talho, correspondente ao Código de CAE 52220, no exercício da qual declarou resultados apura-
dos, respectivamente, no valor de €257 314,00 e de € 186 636,00, conforme teor da declaração de 
rendimentos de IRS, modelo 2, anexo B1 junta ao processo administrativo e que aqui se dá por inte-
gralmente reproduzido.

14 – O impugnante apresentou reclamação graciosa em 02.05.2002, relativamente ao IRS de 
1997, conforme teor de fls. juntas ao processo administrativo cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido.

 - Em 09.03.2006 foi proferido despacho de indeferimento da reclamação graciosa, conforme os 
fundamentos da informação constante de fls. 32 a 35 e cujo teor se dá aqui por integralmente repro-
duzido.

15 – Em 24 de Março de 2006, o impugnante exerceu o seu direito de audição, por escrito, con-
forme fls. 40 do processo administrativo que aqui se dão por reproduzidas.

16 – Por despacho de 26 de Abril de 2006 e, na sequência do competente projecto de decisão, foi 
indeferido o pedido do reclamante, conforme os fundamentos melhor expressos na informação junta a 
fls. 51 e 52 do processo administrativo que aqui se dá por integralmente reproduzido.

17 – O impugnante apresentou reclamação graciosa em 02.05.2002, relativamente ao IRS de 
1998, conforme teor de fls. juntas ao processo administrativo cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido.

 - Em 09.03.2006 foi proferido despacho de indeferimento da reclamação graciosa, conforme os 
fundamentos da informação constante de fls. 32 a 35 e cujo teor se dá aqui por integralmente repro-
duzido.

18 – O impugnante deduziu recurso hierárquico em 1 de Junho de 2006, conforme teor dos ele-
mentos documentais juntos aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

19 – O recurso hierárquico foi objecto de despacho proferido em 2006.08.28, no qual, foi negado 
provimento, tendo sido convertido em definitivo o projecto de indeferimento do recurso, conforme 
documento junto aos autos e cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

7 – Apreciando
7.1. Da excepção de incompetência em razão da hierarquia
No seu parecer junto aos autos e supra transcrito, o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto 

junto deste Tribunal suscita a excepção de incompetência em razão da hierarquia deste Tribunal para 
conhecimento do objecto do recurso, pois que, na sua opinião, a Fazenda Pública, vem pôr em causa os 
juízos de apreciação da prova feitos pelo Tribunal recorrido, manifestando divergência nas ilações de 
facto retiradas do probatório e afirmando factos que o Tribunal recorrido não estabeleceu na sentença 
recorrida, como se apura nomeadamente das conclusões 4ª e 12ª das suas alegações de recurso, em 
confronto com o n.º 4 (sic) do probatório fixado.



297

Entende ainda que tal matéria factual é da maior relevância (…) para a interpretação do critério 
de «centro de interesses vitais» adoptado pelo artigo 4.º n.º 2 da Convenção celebrada entre Portugal 
e a Alemanha para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o 
Capital, constante da Lei n.º 12/82 de 3/6, razão pela qual defende a competência do Tribunal Central 
Administrativo Norte para conhecimento do objecto do recurso, atento ao disposto nos artigos 280º, 
n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26.º alínea b) e 38.º alínea a) do Estatuto 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais (na redacção da Lei n.º 107 -D/2003 de 31.12).

A recorrente foi notificada para responder à excepção suscitada pelo Ministério Público e nada 
veio dizer, a ela respondendo apenas o recorrido e no sentido da competência deste Tribunal.

Vejamos, pois.
Discordamos da posição do Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto quanto à verificação da 

excepção de incompetência, pois que, como resulta expressamente das conclusões 9.ª e 11.ª das suas 
alegações de recurso, do que a recorrente discorda, a final, não é dos factos fixados, mas da interpretação 
que serve de base à recente jurisprudência do STA que, por sua vez, fundamenta a decisão recorrida, 
em especial porque entende que 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 (…).

Ora, dúvidas não haverá de que a questão de saber quais os critérios convencionalmente legítimos 
para atribuição da qualidade de residente nos Estados contratantes é uma questão de direito, e não de 
facto, para cujo conhecimento é competente este Supremo Tribunal, assentes que estejam, como estão, 
os factos relevantes.

Improcede, deste modo, a excepção de incompetência em razão da hierarquia.
7.2. Do mérito do recurso: da qualidade de não residente em território português do recorrido 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).

A sentença recorrida, a fls. 102 a 122 dos autos, após proficiente e desenvolvida análise juris-
prudencial e doutrinal da questão decidenda, julgou totalmente procedente o pedido, determinando a 
anulação das liquidações de IRS dos anos de 1997 e 1998, por violação do consignado nos artigos 4º, 
nº1 e 15º ambos da CDT Portugal/Alemanha (cfr. sentença recorrida, a fls. 121 dos autos).

Fundamentou -se o decidido  - com apoio na jurisprudência mais recente deste Supremo Tribunal e 
na doutrina (cfr. RUI DUARTE MORAIS, «Dupla tributação internacional em IRS: Notas de uma leitura 
em jurisprudência», RFPDF, ano I, n.º 1, Primavera, Abril de 2008, pp. 109/127)  -, no entendimento 
de que a residência por dependência (cfr. o princípio da atracção da unidade familiar) expressa no 
artigo 16.º, n.º 2 do CIRS não pode prevalecer, por tal presunção não poder ser aplicável, aos casos de 
dupla tributação em que seja aplicável o disposto pelas Convenções (cfr. sentença recorrida, a fls. 117 
dos autos), pelo que, procedendo a uma análise “independente da situação conjugal” da condição do 
impugnante e “atendendo aos elementos de facto que traduzam uma ligação efectiva e actual ao território 
do Estado onde foi auferido o rendimento” (cfr. sentença recorrida, a fls. 120 dos autos) concluiu que 
em termos fiscais, o impugnante tem de ser considerado como residente no Estado Alemão, porquanto 
resultou demonstrada a presença física e real ao território daquele país contratante por um período 
temporal superior a 183 dias ao ano, conexão física essa, que pressupõe uma ligação económica – ao 
nível do consumo  - e um grau de integração social – participação na vida da comunidade e o disfrute 
dos bens proporcionados por esse Estado, e não também residente em território português, onde per-
maneceu, nos anos de 1997 e 1998 menos de 183 dias e porque a actividade económica geradora de 
rendimentos nenhuma conexão tem com o Estado português.

Discorda do decidido a recorrente Fazenda Pública, sustentando, em desconformidade com o 
decidido e com a “mais recente jurisprudência” deste Supremo Tribunal, a qualidade de residente em 
território português do recorrido, pois que embora ausente de Portugal durante mais de 183 dias mas 
manteve em território português a habitação, sua e do restante agregado familiar incluindo o seu 
cônjuge, os rendimentos obtidos na Alemanha foram espontaneamente declarados na 1ª declaração 
familiar, onde consta expressamente que os sujeitos passivos não eram residentes no estrangeiro, sendo 
certo que o impugnante manteve o seu domicílio fiscal em Portugal e o art. 4º 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, sendo que a lei portuguesa, nomeadamente o artº. 84º CC 
e os artigos 14º, 15º e 16º CIRS, com a redacção 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, 
pelo que ao optar por não comunicar a sua ausência do território português impugnante manteve o 
seu domicílio electivo e fiscal em Portugal, que é o primeiro dos critérios referidos no n.º 1 do art. 4º 
da Convenção, acrescendo ainda que o n.º 2 do mesmo art. 4º da CDT configura diversas conexões 
decisivas em caso de competência cumulativa de ambos os Estados contratantes, entre as quais a loca-
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lização 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. Em 
consequência, pede que a sentença recorrida seja revogada e substituída por Acórdão que julgue im-
procedente a impugnação e, subsidiariamente, porque, a liquidação (totalmente) anulada pela decisão 
recorrida inclui, para além dos rendimentos obtidos na Alemanha, outros rendimentos  - perfeitamente 
identificados e quantificados  - obtidos em Portugal que, em rigor não estão impugnados (e nessa parte 
não deveriam estar abrangidos pela condenação de “anulação”), que se ordene a anulação parcial das 
liquidações, limitada à parte em que estas estão afectadas pelos rendimentos obtidos no estrangeiro 
(cfr. as conclusões das alegações de recurso, supra transcritas).

Vejamos.
A “recente jurisprudência” deste Supremo Tribunal sobre a inadmissibilidade convencional da mera 

“residência por dependência” enquanto critério fundamentador da atribuição da qualidade de residente 
em Portugal para efeitos de aplicação da Convenção contra a Dupla Tributação celebrada entre Portugal 
e a Alemanha (e todas as demais que sigam o modelo OCDE em que esta se inspirou) é de reiterar aqui, 
pelos fundamentos já expostos no nosso Acórdão de 25 de Março de 2009 (rec. n.º 068/09), retomados 
posteriormente nos Acórdãos deste Tribunal 8 de Julho de 2009 (rec. n.º 382/09), de 27 de Outubro de 
2010 (rec. n.º 462/10) e de 12 de Janeiro de 2011 (rec. n.º 882/10), e que, porque constantes de todos 
eles e também já transcritos na sentença recorrida, nos dispensamos de também aqui transcrever (cfr. 
também, na doutrina, RUI DUARTE MORAIS, «A Residência e as Convenções de Dupla Tributação: 
Comentário ao Acórdão do STA, de 25 de Março, proc. n.º 068/09, 2.ª Secção», RFPDF, ano II, n.º 2, 
Verão, Julho de 2009, pp. 217/223).

Há, pois, que verificar se algum dos outros critérios de atribuição da qualidade de residente em 
território português previstos na lei interna portuguesa – mais concretamente, no artigo 16.º do Código 
do IRS, pois que é apenas este artigo, e não qualquer outro, que define, para efeitos de IRS, quem 
deve ter -se como residente  -, legitima que, para efeitos de aplicação do artigo 4.º n.º 1 da Convenção 
contra a Dupla Tributação celebrada entre Portugal e a Alemanha, o ora recorrido deva considerar -se 
residente em território português.

Ora, atento o probatório fixado e confrontando com os critérios atributivos da qualidade de residente 
para efeitos de IRS previstos no n.º 1 do artigo 16.º do Código do IRS (desconsiderando, pelas razões já 
referidas o critério do n.º 2 do artigo 16.º - “residência por dependência”), resulta evidente que apenas 
o critério da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do Código do IRS – tendo permanecido por menos tempo, 
aí disponham, em 31 de Dezembro desse ano, de habitação em condições que façam supor a intenção 
de a manter e ocupar como residência actual – deve ser equacionado no caso dos autos como podendo 
determinar a atribuição ao recorrido da qualidade de residente em Portugal para efeitos de IRS.

Sucede, contudo, que, como explica MANUEL FAUSTINO em «Os Residentes no Imposto sobre 
o Rendimento Pessoal (IRS) Português» (CTF, n.º 424, p. 124), o referido critério legal «exige a reunião 
do “corpus” e do “animus”. (…) um “corpus”, constituído por um local de residência, associado a um 
“animus”, que consiste na “intenção” de a manter e ocupar como residência habitual (…)», pelo que, 
prossegue o citado autor (op. cit.. p. 125) «(…) ao integrar -se na previsão a manutenção e ocupação 
dessa casa como residência habitual desde logo se excluem da condição de residentes os que dispõem 
em Portugal de uma simples habitação secundária (desde que nela não permaneçam mais de 183 dias 
por ano) ou de férias, bem como aqueles que, nomeadamente os emigrantes, dispondo aqui de uma 
habitação que poderão vir a ocupar como sua residência habitual quando, em definitivo, regressarem 
a Portugal, apenas a ocupam por ocasião das suas férias ou em deslocações pontuais e fortuitas. Não 
parece, pois, lícito considerar que um emigrante é residente em território português pelo simples facto 
de ele, em 31 de Dezembro de cada ano, dispor em Portugal de uma casa de habitação, retirando daí, 
e da sua condição de emigrante – a intenção “de a vir a ocupar” como sua residência habitual. A inten-
ção que a lei exige não é uma intenção para o futuro, é, desde logo, uma intenção imediatista, para o 
presente (…)». (sublinhados nossos).

Resulta, pois, do exposto não se verificar nos anos a que respeitam os rendimentos e em relação 
ao recorrido, individualmente considerado, nenhum dos critérios de que a lei fiscal portuguesa – ar-
tigo 16.º n.º 1 do Código do IRS  -, faz depender a atribuição da qualidade de residente para efeitos de 
IRS, sendo esse critérios, e não quaisquer outros (como o alegado “domicílio electivo”, o decorrente do 
preenchimento como residente da declaração de IRS ou o da atribuição de número fiscal de contribuinte 
português), os atendíveis, embora com limitações, para efeitos de aplicação do n.º 1 do artigo 4.º da 
Convenção contra a Dupla Tributação celebrada entre Portugal e a Alemanha em matéria de Impostos 
sobre o Rendimento e sobre o Capital (aprovada para ratificação pela Lei n.º 12/82, de 3 de Junho).

Por isso que, como bem decidido, seja ilegal a atribuição da qualidade de residente em território 
português que a Administração fiscal imputou ao recorrido e na qual fundou a sua pretensão de tributar 
os rendimentos do trabalho dependente por ele auferidos na Alemanha no ano em causa, em violação 
dos artigos 4.º n.º 1 e 15.º da referida Convenção.

Improcedem, deste modo, as alegações da recorrente tendentes a sustentar o seu pedido principal.
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7.2. Do pedido subsidiário de anulação meramente parcial da liquidação
A recorrente Fazenda Pública pediu subsidiariamente a anulação da liquidação apenas na parte 

referente aos rendimentos auferidos na Alemanha, pois que a liquidação (totalmente) anulada pela 
decisão recorrida inclui, para além dos rendimentos obtidos na Alemanha, outros rendimentos – per-
feitamente identificados e quantificados – obtidos em Portugal que, em rigor não estão impugnados 
(e nessa parte não deveriam estar abrangidos pela condenação de “anulação”.

Vejamos.
Idêntica questão se suscitou no rec. n.º 882/10, que deu lugar à pronúncia deste Tribunal expressa 

em Acórdão de 12 de Janeiro último e que foi subscrito pela relatora como primeira adjunta.
Aí se decidiu que, embora os rendimentos obtidos em Portugal pela mulher do recorrido “estariam 

sujeitos a tributação em Portugal”, “no entanto, o acto tributário de liquidação é indivisível, sendo 
ainda certo que estamos na impugnação em sede de contencioso anulatório, pelo que o acto não poderia 
agora ser cindido em dois para o efeito pretendido pela recorrente. Isto sem prejuízo, naturalmente, 
de a Administração Tributária efectuar nova liquidação, em relação a tais rendimentos, podendo os 
contribuintes impugná -la, se assim o entenderem”.

Nos presentes autos, a par de rendimentos da categoria B auferidos em Portugal pela mulher do 
recorrido (residente em Portugal nos anos a que respeita o imposto), foram também declarados rendi-
mentos prediais, embora não se saiba se tais rendimentos foram gerados por prédios localizados em 
Portugal nem se tais prédios são propriedade do marido, da mulher, ou bens comuns do casal.

Ora, embora esses rendimentos pudessem (e devessem) ser tributados em Portugal  - os imputáveis 
à mulher do recorrido e, eventualmente ao recorrido, tributado individualmente e como não residente, 
relativamente aos rendimentos prediais de prédios de sua propriedade situados em Portugal ou a sua 
parte nos rendimentos comuns de tais prédios, se bens comuns do casal (cfr. o artigo 6.º da Convenção), 
não é possível prosseguir tal desiderato por via da anulação meramente parcial da liquidação, pelas 
razões expostas no citado Acórdão deste Tribunal de 12 de Janeiro, razão pela qual mesmo o pedido 
subsidiário da recorrente terá de improceder.

Pelo exposto, impõe -se concluir que o recurso não merece provimento, sendo de confirmar a 
sentença recorrida, que não merece qualquer censura.

 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrida Fazenda Pública.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Casi-
miro Gonçalves. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Reclamação e verificação de créditos. IRC. Privilégio creditório. Garantia real.

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 go-
zam de garantia real stricto sensu, mas também aqueles a que a lei substantiva 
atribui causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.

Processo n.º 950/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Banco Comercial Português, S. A. e Pneuborges, L.da

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 de verificação e graduação de créditos 
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, na parte em que decidiu não reconhecer e 
graduar os créditos por si reclamados, nos autos de reclamação de créditos que correm seus termos por 
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apenso à execução fiscal n.º 2232200701003054, decorrentes de IRC, relativo ao ano de 2006, dela 
vem interpor recurso formulando as seguintes conclusões:

A  - A douta sentença, ora recorrida, decidiu não admitir (graduar) os créditos de IRC do exercício 
de 2006, reclamados pela Fazenda Pública, com base no fundamento de que os privilégios concedidos 
por lei são imobiliários gerais;

B  - Os créditos relativos ao IRC, 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 108.º do CIRC;

C  - Entendendo -se que a referência feita neste último dispositivo aos “três últimos anos” se reporta 
aos três anos anteriores ao da penhora, como resulta do Acórdão de 12/07/2006, do STA, proferido no 
processo n.º 641/06 in www.dgsi.pt;

D  - Do aludido aresto resulta, igualmente, que relevam para tal efeito “(..) os anos a que respei-
tam os rendimentos que justificaram a liquidação do imposto e não o momento em que foram postos 
a cobrança”;

E  - Os créditos de IRC de 2006, reclamados pela Fazenda Pública, beneficiam de privilégio cre-
ditório imobiliário, atenta a natureza do bem penhorado;

F  - Encontrando -se abrangido pelos três anos anteriores ao da penhora, nos termos do art.º 108º 
do CIRC;

G  - O privilégio 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 (art.º 733.º 
do Código Civil);

H  - A circunstância do privilégio creditório ser uma mera preferência de pagamento, não implica 
o afastamento dos créditos da reclamação e graduação no lugar que lhes competir;

I  - Pois que, ainda que os privilégios creditórios gerais não constituam garantias reais, mas me-
ras 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.ª Edição, 
Almedina, 2005, pág. 388);

J  - O que leva a concluir, na esteira do entendimento do pleno da secção de Contencioso Tribu-
tário desse Venerando Tribunal, vertido no Acórdão, de 18 - 05 -2005, recurso n.º 0612/04 (do pleno) 
‘O artigo 240º nº1 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’;

K  - Esse tem sido o entendimento jurisprudencial, largamente maioritário, desse Supremo Tribunal 
Administrativo, como se verifica dos Acórdãos de 13 -04 -2005, rec. n.º 442/04 (também do pleno); de 
04 -02 -2004, rec. n.º 02078/03, de 20 -10 -2004, rec. n.º 0614/04; de 13 -05 -2009, recursos nºs 0169/09 
e 0185/ 09 e de 17 -06 -2009, rec. n.º 0432/09;

L  - Ao não admitir os créditos de IRC do exercício de 2006, reclamados pela Fazenda Pública, 
a douta sentença ora recorrida incorreu em erro de direito, na interpretação e aplicação das normas 
constantes nos art.ºs 240.º, n.º 1 e 246.º ambos do CPPT, art.º 111.º do CIRS e art.º 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 reclamados no lugar que lhe 
competir, assim se fazendo a costumada JUSTIÇA.

Não foram apresentadas contra -alegações
O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu parecer, assente em jurisprudência já consolidada deste 

Tribunal a propósito da interpretação da norma constante do artigo 240º, n.º 1 do CPPT, no sentido de 
que a decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que proceda a nova graduação 
de créditos.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 14/12/2004, foi celebrado entre a executada e o Banco Comercial Português, S.A. um contrato 

de Hipoteca para garantia do montante de € 50.000,00, com hipoteca sobre a fracção autónoma desig-
nada pela letra “B”, correspondente, à cave central destinada a comércio, do prédio urbano constituído 
em propriedade horizontal, sito na Rua Luís Gonzaga do Nascimento, número 8, com traseiras para a 
Praceta Dr. Manuel Antunes, número 9, 10 e 11, freguesia da Nossa Senhora da Anunciada, concelho 
de Setúbal, descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob o número 737/19891017 
da referida freguesia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2861, com valor patrimonial de 
€ 7.937,73 (cfr. doc. juntos a fls. 5 a 11 dos autos);

2. Em 22/12/2004, foi registada hipoteca a favor do Banco Comercial Português, S.A., incidente 
sobre o imóvel melhor identificado em 1), penhorado no processo de execução de que os autos cons-
tituem apenso, com vista à garantia da quantia de € 50.000,00, referente a capital, à taxa de juro anual 
de 8,925%, acrescido em 2% em caso de mora, despesas no montante de € 1.000,00 e com montante 
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máximo de €67.387,50, (cfr. fls. 96 do processo executivo junto aos autos, cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido);

3. A Fazenda Pública instaurou em 23/01/2007, contra a executada Pneuborges — Comércio de 
Pneus e Acessórios, Lda. o processo de execução fiscal n.º 2232200701003054 do Serviço de Finanças 
de Setúbal 1ª tendo por objecto dívidas de IVA do exercício de 2004, no montante de € 1.122,30 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);

4. Ao processo de execução fiscal identificado no ponto anterior foram apensos os processos de 
execução fiscal nºs 2232200701033115, 2232200701046772, 2232200701053060, 2232200701070282, 
2232200701085697, 2232200701095552, 2232200801004891, 2232200801022482, 2232200801089098 
e 2232200801073966, referentes a IMI de 2006 e 2007 IVA de 2005 e 2006 e Coimas (cfr. docs. juntos 
a fls. 4 a 34 da cópia certificada do processo executivo junto aos autos);

5. Em 25/08/2008, no âmbito do citado processo de execução fiscal, e para pagamento das dívidas 
nele referidas, foi efectuada a penhora da fracção autónoma designada pela letra “B”, correspondente, à 
cave central destinada a comércio, do prédio urbano constituído em propriedade horizontal, sito na Rua 
Luís Gonzaga do Nascimento, número 8, com traseiras para a Praceta Dr. Manuel Antunes, número 9, 
10 e 11, freguesia da Nossa Senhora da Anunciada, concelho de Setúbal, descrito na 1ª Conservatória 
do Registo Predial de Setúbal sob o número 737/19891017 da referida freguesia e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 2861, com valor patrimonial de € 7.937,73, a qual foi registada a favor da 
Fazenda Nacional em 14/10/2008, para garantia da quantia de € 8.913,06 (cfr. fls. 70 e 97 da cópia do 
processo executivo junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);

6. Em 2008 foi inscrito para cobrança o IRC referente ao exercício de 2006 (cfr. doc. junto a 
fls. 17 dos autos);

7. Em 2009 foi inscrito para cobrança o IMI de 2008, do imóvel penhorado nos autos (cfr. doc. 
junto a fls. 17 dos autos);

8. A executada é devedora à Fazenda Pública dos créditos exequendos e reclamados:
9. A executada é devedora ao Banco Comercial Português, S.A. da quantia de € 58.558,43.
3 – A única questão que vem controvertida no presente recurso consiste em saber se o crédito 

de IRC reclamado pela FP, relativo ao ano de 2006 e respectivos juros, deve ou não ser reconhecido 
e graduado.

A sentença recorrida não reconheceu e graduou o referido crédito, por ter entendido que o privi-
légio imobiliário geral previsto no artº 108º do CIRC não constitui uma garantia real.

Por sua vez, a recorrente, apoiando -se na jurisprudência deste STA, entende que o artº 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 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 ar-
tigo 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 garan-
tia, mas qualidades do crédito, atribuídas por lei em atenção à sua origem. Praticamente unânime é o 
entendimento 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 
creditórios conferem preferência sobre os credores comuns…”.

Nos termos do artº 108º do Código do IRCS, para o pagamento de IRC relativo aos três últimos 
anos a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens existentes no 
património do sujeito passivo à data da penhora ou de acto equivalente”.

“…Gozando o crédito reclamado de privilégio imobiliário, não preferindo embora aos credores 
com garantia real, não deixa, por isso, de poder ser reclamado e graduado 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 
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obstasse à concretização da preferência, impedindo o credor de acorrer ao concurso. Exigir a esse 
credor que, para fazer 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 Tribunal 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; de 18/11/09, in rec. n.º 920/09 e de 12/2/10, in rec. n.º 1.035/09 
e que aqui vimos seguindo de perto, uma vez que o Relator é o mesmo e de 12/1/11, in rec. n.º 725/10.

Assim e pelo que fica exposto, resulta que o crédito em causa deve ser reconhecido e graduado 
no lugar que lhe couber.

4 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença 
recorrida e, julgando reconhecido o crédito reclamado pela Fazenda Pública referente ao IRC do ano 
de 2006 e respectivos juros, proceder à respectiva graduação pela seguinte forma, saindo as custas 
precípuas do produto do bem penhorado:

1º  - O crédito reclamado pelo Banco Comercial Português, S.A., garantido por hipoteca registada 
em 22/12/04 e juros até ao limite de três anos;

2º  - O crédito reclamado pela FP de IRC relativo a 2006 e respectivos juros, que gozam do privi-
légio imobiliário do artº 108º do CIRC;

3º  - Os demais créditos exequendos e respectivos juros.
Sem custas.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Coligação de exequentes.

Sumário:

 I — Não estando prevista no CPPT a coligação de oponentes, é aplicável nesta matéria 
o disposto no artigo 30.º do CPC, “ex vi” artigo 2.º, alínea e) do CPPT.

 II — Embora os períodos de responsabilidade subsidiária imputados às oponentes sejam 
distintos, deve considerar -se admissível a sua coligação na oposição se invocam 
e indicam prova de que nenhuma delas exerceu a gerência de facto, a qual foi 
exercida por um terceiro que identificam.

 III — E, sendo assim, daí resulta grande ganho de economia processual, pois que, pro-
vado tal facto, é aplicável ao caso a mesma regra de direito  - o artigo 24.º da LGT 
 -, o que significa que estamos perante a mesma causa de pedir e a interpretação 
e aplicação das mesmas regras de direito.

Processo n.º 996/10 -30.
Recorrentes: Célia Maria Francisco Rodrigues e Outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. Célia Maria Francisco e outras, com os demais sinais dos autos, vêm recorrer do despacho do 
Mmº Juiz do Tribunal Administrativo de Braga, que declarou ilegal a sua coligação na qualidade de 
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oponentes nos presentes autos e determinou absolvição da instância da Fazenda Pública, apresentando, 
para o efeito, alegações nas quais concluem:

A -) O que está em causa nos presentes autos, é que todas as oponentes viram reverter conta si, 
dívidas fiscais, pertencentes à firma Santa Maria  - Torrefacção de Cafés, Lda;

B -) A reversão operou, por em momentos diversos, as oponentes figurarem como gerentes de 
direito da referida sociedade;

C -) A natureza dos tributos em dívida pela sociedade Santa Maria  - Torrefacção de cafés, Lda., 
é a mesma;

D -) A fundamentação de facto e de direito é a mesma para todas as oponentes;
E -) E os tributos em causa ocorreram de forma sequência, uns relativamente aos outros;
E) O Tribunal competente é o mesmo, em todos os casos;
G -) Não se compreende, por isso, o despacho recorrido, oficiosamente proferido, que entendeu 

ser ilegal a coligação;
H -) O Mmo. Juiz “a quo”, deveria ter centrado a sua posição no princípio da economia processual, 

e não querer transformar um processo de oposição, em três processos de oposição, com as inegáveis 
desvantagens para todas as partes envolvidas, as quais iriam ver retardar ainda mais um processo, já 
de si moroso;

1 -) Se as oponentes tivessem apresentado as suas oposições em separado, assistiríamos, por certo, 
à acertada posição do Tribunal, de decidir em conjunto todos os processos;

J -) A fundamentação de todas as oposições centra -se exclusivamente num aspecto factual. Foram, 
ou não foram, as oponentes gerentes de facto, uma vez que está demonstrado que o foram de direito;

L -) A provar -se a posição das oponentes, a oposição procederá e a execução fiscal contra elas 
extinguir -se -á. A não se provar tal facto, a oposição improcederá e a execução prosseguirá até final;

M -) Não se entende pois, o douto despacho recorrido, que no nosso modesto entendimento, viola 
entre outras, as normas constantes dos artigos 30º, n.º 1, 498º, n.º 4 e a alínea e), do n.º 1, do artigo 288º, 
todos do C.P.C..

Nestes termos e nos melhores de direito, a suprir por Vªs Exªs, Venerandos Conselheiros, deve o 
presente recurso ser julgado procedente por provado, com as legais consequências.

2. Não foram apresentadas contra alegações.
3. O MP emitiu o parecer que consta a fls. 102/103 no qual defende a procedência do recurso.
4. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5. O Mmº Juiz recorrido, para julgar ilegal a coligação das oponentes, louvou -se nos seguintes 

argumentos:
“A coligação de oponentes à execução fiscal, deverá entender -se permitida nos termos previstos 

no Código de Processo Civil (artigo 30º e segs.), que é de aplicação subsidiária ao processo tribu-
tário, nos termos do artigo 2º/c] do Código de Procedimento e Processo Tributário (cfr. Jorge Lopes 
de Sousa, “Código de Procedimento e Processo Tributário  - Anotado e Comentado”, Áreas Editora, 
Volume II, 2007, p. 407 e s.).

Nos termos do artigo 30º/1 do Código de Processo Civil, será permitida então a coligação de 
oponentes “quando a causa de pedir seja a mesma e única ou quando os pedidos estejam entre si numa 
relação de prejudicialidade ou de dependência.”.

Esta segunda hipótese não está, manifestamente, em causa nos presentes /autos.
Resta, por isso, aferir se se verifica a restante hipótese, ou seja, se a causa de pedir é a mesma e 

única, relativamente a todas as oponentes.
Nos termos do artigo 498º/4 do Código de Processo Civil, “a causa de pedir é o facto jurídico 

de que deriva o direito real; nas acções constitutivas e de anulação é o facto concreto ou a nulidade 
específica que se invoca para obter o efeito pretendido.”.

Ora, os factos concretos em que se fundam as pretensões das oponentes são distintos, conforme 
decorre, desde logo, do próprio artigo 3º da petição inicial, onde se descrimina que as dívidas revertidas 
contra a primeira oponente referem -se aos anos de 2001 a 2006, as relativas à segunda oponente referem-
-se aos anos de 2004 a 2006 e as relativas à terceira oponente reportam -se aos anos de 2001 a 2003.

Assim, estando em causa factos ocorridos em momentos temporais distintos para todas elas, 
necessariamente não hão -de aqueles factos ser os mesmos.

Deste modo, estaremos perante uma coligação ilegal de autores, excepção dilatória de conhe-
cimento oficioso que implica a absolvição do réu da instância (artigo 494º, alínea f), do Código de 
Processo Civil)”.

O MºPº, por sua vez, entendeu que no pedido das oponentes “há uma identidade de factos essen-
ciais integradores das causas de pedir, ou seja, no caso, o facto de todas as oponentes alegarem não 
terem exercido a gerência de facto, demonstrado que está que o foram de direito (o que não sucedia, 
por exemplo, nas hipóteses em análise nos Acórdãos 385/08 e 232/06 deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, citados na decisão recorrida)”.
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Deste modo, a causa de pedir das oponentes é a mesma e única sendo que a procedência dos 
pedidos de extinção da execução depende essencialmente da interpretação e aplicação das mesmas 
regras de direito, pelo que é de admitir a coligação com manifesta vantagem de economia processual.

Conforme resulta da petição inicial (fls. 7/11), as três oponentes vieram deduzir oposição à execução 
fiscal, inicialmente instaurada contra a Sociedade Comercial por Quotas “Santa Maria  - Torrefacção 
de Cafés, Ldª” e que contra elas reverteu, invocando os seguintes factos:

a) Estão em causa dívidas de IRS, IRC e IVA relativas aos anos de 2001/2006 (1ª oponente), de 
2004/2006 (2ª oponente) e 2001/2003 (3ª oponente);

b) Sendo embora as oponentes gerentes de direito, a gerência de facto foi sempre realizada por 
António Ferreira Moniz, patrão da 1ª oponente e pai das outras duas oponentes.

Temos então que, reportando -se embora as dívidas exequendas a valores distintos e correspondendo 
a distintos períodos de tributação e tributos, existe um facto comum alegado por todas as oponentes: o 
não exercício da gerência de facto da executada no período a que se reportam todas aquelas dívidas. 
E, para prova desse facto, indicam quatro testemunhas (v. fls. 11).

Ora, tal como referem as recorrentes nas alíneas D), F), H), J) e L), das conclusões das suas ale-
gações, o fundamento de facto e de direito por elas invocado é o mesmo, o tribunal competente para 
a decisão é também o mesmo e ganha -se em economia processual ao resolver num único processo o 
que seria resolvido em três.

Sendo assim, se as oponentes vierem a provar a ausência da gerência de facto relativamente a elas 
 - nomeadamente provando que a mesma foi exercida pelo referido António Moniz  - a questão jurídica 
subjacente passa pela aplicação da mesma regra de direito: o disposto no artº 24º da LGT.

Se esse facto não ficar provado, também se conseguirá economia processual, pois que se manterá 
a reversão contra as oponentes e o prosseguimento contra elas da execução.

E, deste modo, consegue -se um dos objectivos da coligação que é a economia processual.
Concluindo, entende -se que por aplicação do disposto no artº 30º, n.º 1 do CPC, as oponentes 

invocaram uma mesma causa de pedir relevante para a decisão e que a decisão depende da apreciação 
das mesmas regras de direito, pelo que é admissível a coligação.

6. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida 
e ordena -se a sua substituição por outra que determine o prosseguimento da oposição se mais nada a 
isso obstar.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Valente Torrão (relator) —Isabel Marques da Silva — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Custas. Taxa de justiça. Oposição à execução fiscal. Código das Custas Judiciais. 
Regulamento das Custas Processuais.

Sumário:

Sendo a oposição um processo formalmente autónomo relativamente à respectiva exe-
cução fiscal, embora dela dependente, são -lhe aplicáveis, se instaurada (a oposição) 
após 20/4/2009 (data em que entrou em vigor o RCP), o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo 
RCP e a Tabela II -A, aprovada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28/4.

Processo n.º 1008/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Transteotónio  - Transportes de Aluguer, L.da e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. O Ministério Público recorre da decisão que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Leiria, deu procedência à reclamação apresentada por Transteotonio  - Transportes de Aluguer, Lda. 
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contra o acto de recusa do recebimento, por parte da secretaria, da oposição à execução fiscal ali iden-
tificada, por insuficiência da taxa de justiça inicial.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Sendo o processo de oposição fiscal autónomo relativamente ao processo de execução fiscal, 

embora dele dependente deve, para efeitos de aplicação do art. 27º do RCP, na redacção dada pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 26/2, atender -se ao momento da instauração do próprio processo dependente.

2. Para os ditos efeitos não colhe aqui, a nosso ver, o entendimento contemplado no Ac. de 
20/1/2010, desse STA (Proc. n.º 01077), em relação à Reclamação prevista nos arts. 276º e ss., pois 
configuram, entre si, meios processuais autónomos, regidos por normas adjectivas com diferenças 
significativas quer em sede do direito tributário quer em sede de regime das custas processuais.

3. Donde, tendo a oposição sido apresentada em 20/4/2010, muito embora a execução fiscal 
que lhe está subjacente se reporte ao ano de 2008, será aplicável o art. 7º/1 do RCP e a Tabela II -A, 
aprovada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28/4, a que corresponde, no mínimo, uma taxa de justiça inicial no 
montante de três (3) UCs.

4. A douta sentença ao não decidir desse forma violou o preceituado nos citados preceitos legais, 
maxime, o art. 27º do RCP, na redacção dada pela Lei n.º 64 -/2008, de 26/2 e o art. 7º/l do RCP e a 
mencionada Tabela II -A.

5. Pelo que, deve ser, a mesma, anulada e substituída por outra que considere ou reconheça como 
válido o acto da Secretaria deste TAF que recusou o recebimento da p.i. com base na insuficiência da 
taxa de justiça auto liquidada.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. Sendo recorrente, o MP não emitiu Parecer.
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A decisão recorrida é, no que aqui releva, do teor seguinte:
«A petição inicial foi recusada por a taxa de justiça liquidada ser de valor inferior ao indicado na 

Tabela II  - Oposição à execução (fls. 13 e 14).
A questão a decidir tem a ver com o regime jurídico das custas aplicável ao caso em apreço, ou 

seja, saber se se aplica o Código das Custas Judiciais, como pretende a reclamante, ou o Regulamento 
das Custas Processuais, considerando que a petição de oposição à execução deu entrada depois do dia 
20/04/2009.

Assim, dúvidas não subsistem que, até ao dia 20/04/2009  - data da entrada em vigor do Regula-
mento das Custas Processuais, os processos tributários, no que a custas respeita, têm sido regulados 
pelo Código das Custas Judiciais, com excepção da fase administrativa dos processos de impugnação, 
dos processos de execução fiscal e dos processos de contra -ordenação, aos quais se continuou a apli-
car o Regulamento das Custas dos Processos Tributários, aprovado pelo Dec. -Lei n.º 29/98, de 11 de 
Fevereiro.

Com a entrada em vigor do Regulamento das Custas Judiciais em 20/04/2009 (vide artigo 26º 
do Dec. -Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, na redacção introduzida pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 
de Dezembro), volta -se a colocar a questão de saber qual o regime aplicável aos processos tributários.

O artigo 27º do Dec. -Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, na redacção introduzida pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, regula, justamente, a aplicação no tempo do Regulamento e pre-
ceitua o seguinte:

«1  - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes as alterações às leis de processo e o Re-
gulamento das Custas Processuais, aplicam -se apenas ao processos iniciados a partir da entrada em 
vigor do presente decreto -lei, respectivos incidentes, recursos e apensos.

2  - As alterações às leis de processo e ao Regulamento das Custas Processuais, aplicam -se ainda:
a) Aos incidentes e apensos iniciados, a partir da entrada em vigor do presente decreto -lei, depois 

de findos os processos principais;»
Todavia, o citado Dec. -Lei n.º 34/2008 não revogou o Dec. -Lei n.º 29/98, de 11 de Fevereiro, pelo 

que o Regulamento das Custas dos Processos Tributários continua a aplicar -se à fase administrativa 
dos processos de impugnação e de execução fiscal, ou seja, à execução fiscal, que corre termos nos 
Serviços de Finanças.

No processo tributário mantêm -se, assim, em vigor, dois regimes de custas distintos, o Código 
das Custas Judiciais ou o Regulamento das Custas Processuais para a fase judicial do processo de exe-
cução e o Regulamento das Custas dos Processos Tributários, para a fase administrativa, sendo que tal 
separação foi introduzida pela lei, com o Dec. -Lei n.º 325/2003, de 29 de Dezembro.

Nos termos do estatuído no n.º 1, do artigo 103º da Lei Geral Tributária, o processo de execução 
fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos 
actos que não tenham natureza jurisdicional.

Ora, o processo de execução fiscal é constituído por uma série encadeada de actos tendo em vista 
fundamentalmente obter a cobrança da dívida tributária e o seu pagamento ao credor tributário.
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Assim a prática de actos de natureza não jurisdicional são executados pela Administração Fiscal, 
não obstante a lei atribuir ao processo de execução fiscal a «natureza judicial».

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 151º do CPPT «Compete ao tribunal tributário de 
1ª instância da área onde correr a execução, depois de ouvido o Ministério Público nos termos do 
presente Código decidir os incidentes, os embargos, a oposição, incluindo quando incida sobre os 
pressupostos da responsabilidade subsidiária, a graduação de créditos e as reclamações dos actos 
materialmente administrativos praticados pelos órgãos da execução fiscal.»

O processo de oposição à execução constitui um meio processual tributário tipificado no artigo 203º 
e segs. do C.P.P.T., o qual concretiza o direito de resistência constitucionalmente previsto no artigo 103º, 
n.º 3 da C.R.P.

Na verdade, a fase judicial só é aberta se o executado deduzir oposição ou outro meio processual 
tipificado na lei, designadamente, a reclamação de actos do órgão de execução fiscal (cfr. artigo 276º 
do CPPT), pois nas outras situações o processo prossegue e extingue -se unicamente perante os órgãos 
da administração tributária.

Assim sendo, no que a custas respeita, a oposição à execução fiscal prevista no artigo 203º e segs. 
do CPPT não pode ser considerada formalmente autónoma da execução fiscal, não constituindo, por 
isso, a introdução em juízo de um novo processo.

Neste sentido decidiu o douto Ac. do STA, proc. n.º 01077/09, de 20/01/2010, embora relativa-
mente à reclamação de decisões do órgão de execução fiscal, sumariado nos seguintes termos: «I  - A 
dependência estrutural da reclamação prevista nos artigos 276.º e seguintes do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário 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. II  - Assim, atendendo ao disposto no artigo 27.º do Regulamento 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), é aplicável à determinação da taxa de justiça inicial devida não 
o disposto neste diploma, que entrou em vigor no passado dia 20 de Abril, mas o disposto no Código 
das Custas Judiciais.» (in http://www.dgsi.pt/).

Assim, quanto ao regime das custas aplicável, revendo posição anterior (designadamente no pro-
cesso n.º 1462/09.6BELRA), face ao decidido no douto Ac. do STA supra referido, que aqui se acolhe, 
será de considerar como elemento relevante a data da instauração do processo principal, in casu, o 
processo de execução fiscal.

Tendo presente que a execução fiscal n.º 2070200801035428, no âmbito da qual foi deduzida a 
petição inicial recusada, foi instaurada no ano de 2008, resta concluir que é aplicável à petição a taxa de 
justiça devida nos termos do Código das Custas Judiciais, uma vez que o Regulamento das Custas Pro-
cessuais aplica -se apenas aos processos iniciados a partir da sua entrada em vigor, ou seja, em 20/04/2009 
(vide artigo 27º, na redacção dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 28 de Dezembro  - LOE2009).

Termos em que se conclui que assiste razão à reclamante.
Pelo exposto defere -se a reclamação, devendo ser recebida a petição de Oposição.
Sem custas.»
3. Do assim decidido discorda o recorrente, sustentado, em síntese e como se referiu, que, o 

processo de oposição à execução fiscal é autónomo relativamente ao respectivo processo de execução, 
embora dele dependente, pelo que deve, para efeitos de aplicação do art. 27º do DL 34/2008, de 26/2, 
na redacção dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31/12, atender -se ao momento da instauração do próprio 
processo dependente.

A questão a decidir é, portanto, a de saber qual é o regime jurídico das custas aplicável ao caso: 
se é o previsto no Código das Custas Judiciais ou o previsto no Regulamento das Custas Processuais 
(que entrou em vigor em 20/4/2009) e, consequentemente, qual a taxa de justiça inicial que deve ser 
auto -liquidada.

Vejamos.
4.1. Como se vê do despacho recorrido, no ano de 2008 foi instaurada a execução fiscal 

n.º 2070200801035428, no âmbito da qual foi deduzida, em 9/7/2010, a petição inicial (de oposição) 
ora recusada com fundamento em que a oponente pagou a taxa de justiça inicial (no montante de 204 
Euros  - cfr. fls. 14) de acordo com o disposto no Código das Custas Judiciais e não de acordo com o 
Regulamento das Custas Judiciais.

O despacho recorrido deferiu a reclamação apresentada contra esse acto de recusa da referida 
petição inicial da oposição, por considerar que a reclamante liquidou a taxa de justiça pelo montante 
devido, uma vez que é aplicável no caso o CCJ e não o RCP, já que «no que a custas respeita, a oposição 
à execução fiscal prevista no artigo 203º e segs. do CPPT não pode ser considerada formalmente autó-
noma da execução fiscal, não constituindo, por isso, a introdução em juízo de um novo processo» pelo 
que «será de considerar como elemento relevante a data da instauração do processo principal, in casu, o 
processo de execução fiscal» e tendo presente que a execução fiscal n.º 2070200801035428, no âmbito 
da qual foi deduzida a petição inicial recusada, sido instaurada no ano de 2008, «é aplicável à petição 
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a taxa de justiça devida nos termos do Código das Custas Judiciais, uma vez que o Regulamento das 
Custas Processuais aplica -se apenas aos processos iniciados a partir da sua entrada em vigor, ou seja, em 
20/04/2009 (vide artigo 27º, na redacção dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 28 de Dezembro  - LOE2009).»

4.2. Não é, porém, de confirmar esta fundamentação.
Com efeito, apesar de o despacho recorrido se apoiar na jurisprudência firmada no ac. deste STA, de 

20/1/2010, proc. n.º 01077/09, não se nos afigura que tal jurisprudência seja aplicável no presente caso.
Tratava -se, ali, da recusa de petição apresentada no âmbito de reclamação de acto do órgão de 

execução fiscal (a que se referem os arts. 276º e ss. do CPPT), tendo -se decidido que, independente-
mente da adequada qualificação dessa “reclamação” judicial  - como incidente, como recurso ou como 
impugnação  - parece inequívoca a dependência estrutural de tal “reclamação” em relação à execução 
fiscal na qual é praticado o acto potencialmente lesivo “reclamável”, sendo desta dependência estrutural 
que resulta que a instauração da mesma não constitui propriamente a introdução em juízo de um pro-
cesso novo e que, por isso, é aplicável à determinação da taxa de justiça inicial devida, não o disposto 
no RCP mas o disposto no CCJ.

Todavia, diferentemente, no caso vertente não se verifica tal dependência estrutural.
Relativamente à execução fiscal, na oposição que a esta seja deduzida apenas se verifica, em relação 

àquela, uma dependência resultante da conexão entre ambas, que não retira à oposição a natureza de 
meio processual autónomo face ao processo de execução, desde logo porque, ao contrário da reclama-
ção prevista no art. 276º do CPPT, nem sequer é processada nos próprios autos de execução. Caindo, 
portanto, na alçada do disposto no n.º 2 do art. 1º do RCP, pois que o conceito de autonomia aí vertido 
«tem a ver com a estrutura das espécies processuais que lhes confere individualidade susceptível de 
servir de base de sujeição a custas» (Salvador da Costa, Regulamento das Custas Processuais, Anotado 
e Comentado, 2ª ed. 2009, pag. 134).

Decidiu -se, aliás, (embora a propósito de questão atinente ao pagamento de custas por parte da 
Fazenda Pública) no ac. de 22/10/2008, rec. n.º 0660/08, desta Secção do STA, o seguinte:

«… o processo de oposição à execução fiscal constitui um meio processual tributário absoluta-
mente tipificado na lei, sendo da execução formalmente autónomo  - cfr. arts. 97º, 1, o) e 203º e ss. do 
CPPT (acórdão do STA de 9/7/2003 (rec. n.º 922/03)). Ou seja: o processo de oposição é autónomo do 
processo de execução fiscal, embora dele dependente (…).

Um entendimento idêntico parece ser perfilhado por Jorge de Sousa (CPPT, anotado e comentado, 
I volume, 2006...). Este autor, comentando o art. 4º do DL n. 433/99 e acerca do início da vigência do 
CPPT, escreve: «À face deste art. 4º, fazendo -se depender a aplicação do novo Código do momento da 
instauração do processo, deveria entender -se que seria aplicável este diploma sempre que se estivesse 
perante um processo autónomo, como tal no código qualificado, mas já não quando se estivesse perante 
um incidente processual, mesmo que tivesse tramitação em separado.

«Assim, relativamente aos processos judiciais que têm tramitação autónoma, mas estão conexio-
nados com outros (como é o caso dos de oposição à execução fiscal ou de execução de julgado) deveria 
atender -se ao momento da instauração do próprio processo dependente».

E neste mesmo sentido pode ver -se, ainda, o citado autor, quando escreve:
«O processo de oposição à execução fiscal tem função de contestação à pretensão do exequente, 

formulada no processo de execução fiscal. No entanto, a autonomia do processo de oposição, estruturado 
como uma acção contra a pretensão do exequente, conduz a que o oponente deva ser considerado como 
“autor” e não como “réu” (…)» ou que «Relativamente aos processos de execução fiscal e processos 
autónomos deles derivados (oposição, embargos de terceiro, reclamações de créditos, reclamações de 
actos administrativo) não é claro o alcance daquela expressão, pois os processos de execução são ini-
ciados nos serviços da administração tributária, antes da entrada em tribunal. Parece dever utilizar -se 
na interpretação de tal expressão o critério que veio a ser adoptado pelo STA relativamente à mesma 
expressão «processos instaurados» utilizada no art. 4º do Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, 
que aprovou o CPPT.

Segundo essa jurisprudência, deveria entender -se que relativamente a incidentes processados no 
próprio processo de execução fiscal deveria atender -se à data da instauração desse processo, atenta a 
sua natureza judicial, mesmo na fase que corre perante as autoridades administrativas (art. 103º, n.º 1, 
da LGT). Porém, relativamente aos processos autónomos derivados de processos de execução fiscal, 
em face da sua natureza de processos autónomos, deveria atender -se à data da instauração do próprio 
processo autónomo (oposição, embargos de terceiro, reclamação de créditos ou reclamação de actos).» 
(cfr. o autor citado, CPPT anotado e comentado, 5ª ed., volume II, anotação 7 ao artigo 264º, pag. 629 
e anotação 14 ao art. 292º, pag. 856 e 857, respectivamente).

E em face do exposto, é, assim, de concluir que o processo de oposição à execução fiscal é um 
meio processual autónomo (regido por normas adjectivas próprias) relativamente ao processo de exe-
cução fiscal, apesar de dependente desta.
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Retornando, então, ao caso dos autos, há que atender, para efeitos de aplicação do art. 27º do 
DL 34/2008, de 26/2 (na redacção da Lei n.º 64 -/2008, de 31/12) e do n.º 2 do art. 1º do RCP, ao mo-
mento da instauração do próprio processo dependente.

Daí que, apesar de a execução fiscal se reportar ao ano de 2008, tendo a oposição sido apresentada 
em 9/7/2010, lhe seja aplicável o disposto no n.º 1 do art. 7º do RCP e a Tabela II -A, aprovada pela 
Lei n.º 3 -B/2010, de 28/4, a que corresponde, no mínimo, uma taxa de justiça inicial no montante de 
três (3) UCs..

E tendo a oponente autoliquidado a taxa de justiça pelo montante de 204 Euros, ao abrigo do 
anterior CCJ, verificou -se autoliquidação de montante inferior ao devido, susceptível de alicerçar a 
recusa da petição inicial respectiva, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 150º -A e na alínea f) do 
art. 474º, ambos do CPCivil.

A sentença recorrida, decidindo pela aplicação do regime previsto no anterior CCJ e deferindo a 
reclamação do acto de recusa, enferma, pois, do erro de julgamento que lhe vem imputado, por violação 
do disposto nos citados arts. 1º, n.º 2 e 7º, n.º 1 do RCP e 27º do DL 34/2008, de 26/2 (na redacção da 
Lei n.º 64 -/2008, de 31/12) e não pode, portanto, manter -se.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em dar provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, julgando 

improcedente a reclamação apresentada contra o acto de recusa, por parte da secretaria, de recebimento 
da oposição à execução fiscal n.º 2070200801035428 e aps.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — António 
Calhau. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Interpretação da sentença. Princípio do contraditório.

Sumário:

 I — A sentença proferida em processo judicial constitui um verdadeiro acto jurídico 
a que se aplicam as regras e os princípios gerais de interpretação da declaração 
negocial, devendo ser interpretada com o sentido que um declaratário normal, 
colocado na posição do real declaratário, possa deduzir do seu contexto, tendo 
em conta não só a parte decisória como toda a sua fundamentação.

 II — A omissão de notificação ao reclamante da junção aos autos de elementos docu-
mentais apresentados pela parte contrária e considerados na sentença constitui 
irregularidade com influência na decisão da causa, integrante de nulidade pro-
cessual por violação do princípio do contraditório.

Processo n.º 1053/10 -30.
Recorrente: Eduardo Manuel Cabral Tavares Carvalho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. EDUARDO MANUEL CABRAL TAVARES CARVALHO, com os demais sinais dos autos, 
recorre para este Supremo Tribunal da decisão proferida pelo Mmo. Juiz do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Castelo Branco que julgou improcedente a reclamação apresentada contra o acto do Órgão de 
Execução Fiscal que, no decurso da suspensão legal da execução fiscal instaurada contra a sociedade 
“Branquinho & Branquinho, Ldª”, ordenou a sua citação para essa execução na qualidade de responsável 
subsidiário pelo pagamento da dívida exequenda.

Rematou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A - Desconhece -se a razão pela qual a reclamação não subiu nos autos de execução fiscal, conforme 

obriga a lei (art.º 97 do CPPT) e bem assim porque é que o RFP faz as vezes de órgão de execução fiscal.
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B - A sentença recorrida, para decidir como decidiu, estribou -se num conjunto de documentos 
remetidos pela FP ao Tribunal, na sequência de despacho por este proferido a solicitá -los sob pretexto 
de que os mesmos assumiam relevo essencial para a decisão da causa.

C - Nos termos do disposto no artigo 115.º, n.º 3, do CPPT, e, bem assim, como exigência dos 
artigos 3.º n.º 3, e 517.º, n.º 1, do CPC, o recorrente tinha o direito de ser notificado do teor de tais do-
cumentos, tanto mais que os mesmos foram tidos em conta para a decisão final, que neles se estribou, 
e que dos mesmos constava uma realidade superveniente à dedução da reclamação que o recorrente 
desconhecia e relativamente à qual se devia ter pronunciado, tendo em conta o que alegara nos artigos 11º 
a 18º da sua reclamação.

D - Ao não ter notificado o recorrente desses documentos, o Tribunal incorreu numa frontal 
violação do princípio do contraditório, a qual consequência uma nulidade nos termos do disposto no 
artigo 201.º, n.º 1, do CPC, dado que tal violação tem influência directa na decisão da causa, ao im-
pedir que a recorrente se pronunciasse sobre esses documentos, reformulando o peticionado sobre o 
conhecimento imediato da reclamação.

E - Sem conceder, a sentença é igualmente nula perante o disposto no artigo 125.º n.º 1, do CPPT, 
na parte em que se sanciona com nulidade a oposição entre os fundamentos e a decisão proferida pelo 
Tribunal.

F - De facto, a sentença recorrida decidiu julgar improcedente a reclamação e absolver a FP do 
pedido por considerar, que “face à matéria que resultou provada, ter -se -á que considerar que não foi 
demonstrado perigo irreparável para o reclamante consubstanciado na citação do autor como executado 
em reversão”.

G - Ora, a existência ou inexistência do citado prejuízo irreparável (artigo 278º, n.º 3, do CPPT), 
apenas contende com o regime de subida da reclamação e não com o mérito desta.

H - Assim, dando -se por assente que “não foi demonstrado perigo irreparável para o reclamante 
consubstanciado na citação do autor como executado em reversão”, existe uma oposição entre a decisão 
e os seus fundamentos que não é apenas aparente, mas real, pois os fundamentos invocados conduziriam 
logicamente, nunca à improcedência da reclamação e absolvição da instância, mas ao conhecimento 
deferido da reclamação.

I - Razão pela qual a sentença recorrida enferma de nulidade também em face do disposto no 
artigo 125.º, n.º 1, do CPPT.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para defender a manutenção do julgado.
1.3. O Exm.º Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser concedido 

parcial provimento ao recurso, na consideração de que embora não haja «propriamente uma contradição 
lógica entre os fundamentos da decisão recorrida e a parte decisória, mas sim erro de julgamento na 
subsunção dos factos a norma jurídica», já que «o que se impunha no caso era abster -se de conhecer de 
imediato a reclamação e ordenar a baixa do processo ao órgão de execução fiscal a fim de o processo 
de execução fiscal prosseguir os seus termos e a reclamação subir a final», há que revogar a decisão e 
ordenar a baixa do processo ao órgão de execução a fim de que a reclamação suba a final.

1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre decidir.

2. Na decisão recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Corre termos no Serviço de Finanças de Seia o processo de execução fiscal n.º 1279201001005685 

e apensos contra a sociedade comercial “Branquinho & Branquinho, L.da” a qual tem sede no Parque 
Industrial da Abrunheira, lote 20, em Vila Chã Santa Comba, Seia.

2. No âmbito desse processo foi preferido, em 31/08/2010, pelo Chefe do Serviço de Finanças o 
despacho com o seguinte teor: “(…) Assim, usando a faculdade que me é conferida pela alínea f) do 
artº. 10º do CPPT e porque considero reunidas as condições que se refere no n.º 4 do artº. 52º da LGT 
e encontrando -se reunidos os pressupostos do artº. 170º do CPPT para a dispensa parcial da garantia, 
isento -a então da diferença da garantia a prestar e o valor do estabelecimento. Contudo, por uma medida 
cautelar e para evitar que ocorra o preceituado no n.º 3 do artº 48º da LGT, proceda -se à preparação do 
processo para a reversão.”.

3. O autor foi notificado do antecedente despacho em 02/09/2010.
4. Por ofício expedido em 02/09/2010 foi o reclamante notificado para exercer o direito de au-

dição prévia no prazo de 10 dias para efeitos de avaliação da prossecução da reversão da execução 
fiscal contra si.

5. Em 20/09/2010 o reclamante foi citado como executado por reversão na supra mencionada 
execução fiscal.

6. Em 28/09/2010 no âmbito do mesmo processo de execução fiscal foi proferido o seguinte 
despacho: “Pela informação que antecede verifica -se que a executada apresentou impugnação judicial 
do acto tributário, encontrando -se a referida impugnação pendente de decisão. Foi efectuada a penhora 
ao estabelecimento industrial, tendo ainda sido promovida a reversão contra os responsáveis Eduardo 
Manuel Cabral Tavares de Carvalho e José Carlos Silva Branquinho por uma medida cautelar já que o 
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valor do estabelecimento não era suficiente para servir de garantia nos termos do n.º 5 do art. 199º do 
CPPT. Após a referida reversão foi concedida a isenção da garantia nos termos do art. 170.º do CPPT e 
nº4 do art. 52.º da LGT para a parte restante de 100.602,80 €. Efectuada a penhora no estabelecimento 
industrial e a reversão aos responsáveis subsidiários, encontram -se reunidos os pressupostos para 
suspender o processo de execução fiscal nos termos do artº. 169º do CPPT. Notificações necessárias.”

7. Em 28/09/2010 o autor deu entrada à petição inicial que deu origem aos presentes autos de 
reclamação de acto de OEF.

3. O presente recurso vem interposto da decisão que julgou improcedente a reclamação deduzida 
contra o acto do órgão de execução fiscal que ordenou a citação do responsável subsidiário, ora Recor-
rente, para a execução fiscal instaurada contra a sociedade “Branquinho & Branquinho, Ldª”.

Na reclamação fora invocada a ilegalidade do acto de citação com base no facto de ele ter sido 
realizado num momento em que o processo de execução fiscal já se encontrava suspenso por força 
da dedução de impugnação judicial acompanhada da prestação de garantia quanto a parte do valor da 
quantia exequenda e de dispensa de garantia na parte restante deferida por despacho de 31/08/2010. Pelo 
que, na óptica do Reclamante, perante a verificação de todos os pressupostos de que a lei faz depender 
a suspensão do processo executivo (arts. 52.º da LGT e 169.º e 199.º do CPPT), o órgão da execução 
não podia ter mandado prosseguir o processo, designadamente para reversão contra os responsáveis 
subsidiários e sua citação. Razão por que o Reclamante entende que o acto de citação é ilegal. Terminou 
pedindo a subida imediata dos autos a Tribunal, advogando que estão sujeitos esse regime de subida 
todas as reclamações em que a subida diferida retire toda a utilidade à reclamação ou seja causadora 
de prejuízos irreparáveis.

A decisão julgou improcedente a reclamação com a seguinte e única motivação:
Em primeiro lugar importa apreciar o conhecimento judicial da reclamação da decisão de órgão 

de execução fiscal que foi provocado com a invocação de urgência, sendo certo que este ocorre por via 
de regra, a final, ou seja, uma vez realizadas a penhora e a venda, em conformidade com o disposto no 
n.º 1 do artigo 278º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Tal regra de conhecimento a final só admite a excepção de conhecimento e subida imediata a Tri-
bunal, quando a reclamação se fundamentar em prejuízo irreparável causado por invocação de qualquer 
uma das ilegalidades previstas no n.º 3 do mesmo artigo 278º do CPPT.

Manifestamente, ainda que se encontre invocado prejuízo irreparável com a citação do reclamante 
como executado em reversão, a verdade é que o mesmo não foi consubstanciado em quaisquer factos 
concretos. Por outro lado, tal como se deu como assente, a execução fiscal foi suspensa acto imediato 
a tal citação pelo que ainda que se pudessem perscrutar quaisquer efeitos negativos da mesma resultam 
frustrados pela suspensão da execução invocada a isenção de prestação de garantia.

Além deste aspecto impeditivo do direito que se arroga o autor outra circunstância se invoca em 
sentido inverso à pretensão do mesmo, a qual reside na consideração de que o despacho de 31/08/2010 
que declarou a isenção de prestação de garantia quanto ao remanescente da quantia exequenda implica 
a imediata suspensão dos autos. Com efeito, tal suspensão ocorre por força de lei mas não de modo 
automático, pelo que carece de despacho nesse sentido como aliás se verificou em 28/09/2010. Para 
além disso, o despacho de 31/08/2010 pretendeu responder em cumprimento do disposto nos arts. 52º, 
n.º 4 da LGT e 170º, n.º 4 do CPPT, designadamente no prazo aí estabelecido mas, sem embargo de 
reconhecer o direito a beneficiar de isenção de garantia face aos argumentos apresentados, desde 
logo alertou do prosseguimento dos autos. Ora, de tal despacho teve o autor conhecimento e, tem o 
Tribunal que concordar com o argumento da Fazenda Pública, que é quanto ao mesmo que manifesta 
a sua discordância e quanto ao seu teor invoca violação de lei e não verdadeiramente da citação como 
revertido. Todavia, não sendo deste que cabe reclamação não pode nem deve o Tribunal apreciá -lo pois, 
repete -se, não é quanto a ele que o autor reage. Eventualmente noutra sede processual sejam visados 
os actos procedimentais que antecederam a reversão que não esta.

Face ao exposto, por um lado deve notar -se que a suspensão não se operou com o despacho de 
31/08/2010 porquanto assim não foi determinado, carecendo de decisão expressa nesse sentido e noti-
ficação ao executado, o que só ocorreu quanto ao despacho de 28/09/2010.

Por outro lado, a citação para a execução não acarreta prejuízos irreparáveis para o autor na me-
dida em que imediatamente a tal procedimento e, por via de despacho, recordada a isenção da garantia 
que havia sido concedida à devedora originária e nessa sequência determinada a suspensão dos autos 
de execução fiscal.

Outra interpretação não se extrai dos supra citados preceitos legais.
Deste modo, ainda que se pudesse integrar a ilegalidade invocada como passível de consubstan-

ciar o mencionado prejuízo irreparável ele não ocorre porquanto o processo de execução fiscal não se 
encontrava suspenso desde quando o autor pretende mas somente desde 28/09/2010.

Assim, face à matéria que resultou provada, ter -se -á que considerar que não foi demonstrado pe-
rigo irreparável para o reclamante consubstanciado na citação do autor como executado em reversão.».
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Em face do teor das conclusões da alegação de recurso, que delimitam o âmbito de intervenção 
do tribunal “ad quem”, são duas as questões que cumpre apreciar e decidir:

− se a decisão recorrida é nula por contradição entre os fundamentos e a decisão (artigo 668.º, 
n.º 1, alínea c) do CPC e artigo 125º do CPPT);

− se ocorreu a nulidade processual por violação do princípio do contraditório (artigo 201.º, n.º 1 
do CPC), em virtude de a decisão se ter estribado num conjunto de documentos remetidos pela Fazenda 
Pública e que nunca foram notificados à Reclamante.

3.1. Da nulidade da decisão por contradição entre os fundamentos e a decisão.
Invoca a Recorrente a nulidade da decisão com fundamento no disposto no artigo 668.º, n.º 1, 

alínea c) do CPC e no artigo 125.º, n.º 1, do CPPT, por, alegadamente, ocorrer contradição entre a decisão 
e seus fundamentos, dado que estes (inexistência de prejuízo irreparável) conduziriam, logicamente, 
ao conhecimento deferido da reclamação e nunca à imediata improcedência desta.

Como se sabe, esta causa de nulidade socorre quando a construção da sentença é viciosa, quando 
os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente não ao resultado expresso na decisão mas 
a resultado oposto. Isto é, quando das premissas de facto e de direito que o julgador teve por apuradas, 
ele haja extraído uma oposta à que logicamente deveria ter extraído. “A lei refere -se, na alínea c) do 
n.º 1 do art. 668, à contradição real entre os fundamentos e a decisão e não às hipóteses de contradi-
ção aparente.... Nos casos abrangidos pelo art. 668º, n.º 1, alínea c), há um vício real no raciocínio 
do julgador (e não um simples lapsus calami do autor da sentença): a fundamentação aponta num 
sentido; a decisão segue caminho oposto ou, pelo menos, direcção diferente”(1).

No caso sub judicio, verifica -se que o Meritíssimo Juiz, para decidir pela improcedência da re-
clamação, partiu, essencialmente, da consideração de inexistência de prejuízo irreparável, sustentando, 
em primeiro lugar, que apesar de a reclamante ter invocado a ocorrência desse tipo de prejuízo para 
obter a subida imediata da reclamação, não consubstanciou essa afirmação em factos concretos; em 
segundo lugar, ainda que se pudesse integrar a ilegalidade invocada como passível de consubstanciar 
o mencionado prejuízo, não podiam perscrutar -se quaisquer efeitos negativos para a reclamante dado 
que a execução foi suspenso imediatamente após a sua citação e a mesma não esteve suspenso desde 
31/08/2010 mas somente desde o despacho proferido após a citação, em 28/09/2010.

Todavia, e não obstante se reconhecer que a sentença não é tão clara quanto devia, verifica -se 
ao o Mmº Juiz, ao analisar esta questão da data em que terá ocorrido a suspensão legal do processo 
executivo (se na data em foi aceite a dispensa de garantia, em 31/08/2010, se na data em que foi pro-
ferido o despacho de 28/09/2010), acabou por entrar na análise do mérito da reclamação, julgando que 
a suspensão não era automática, carecendo de despacho a declará -la, concluindo pela inverificação 
da invocada ilegalidade do acto de citação. É certo que tal representa um excesso de pronúncia (na 
medida em que a consequência inelutável da procedência da questão da falta de prejuízo irreparável 
seria a subida diferida da reclamação, ficando assim, o tribunal impedido de conhecer imediatamente 
das questões de mérito, por prejudicadas), mas tal nulidade não vem invocada, pelo que o tribunal dela 
não pode tomar conhecimento.

Neste contexto, e visto que a sentença proferida em processo judicial constitui um verdadeiro acto 
jurídico a que se aplicam as regras e os princípios gerais de interpretação da declaração negocial, o que 
determina que ela deve ser interpretada com o sentido que um declaratário normal, colocado na posição 
do real declaratário, possa deduzir do seu contexto, devendo ter -se em conta não só a parte decisória 
como toda a sua fundamentação, somos levados a concluir que a decisão proferida se estribou naquele 
fundamento de improcedência e não na existência de prejuízo irreparável, dado que este só podia levar 
à decisão de determinar a subida diferida e não à decisão de improcedência da reclamação.

Termos em que não pode proceder esta questão.
3.2. Da nulidade processual por violação do princípio do contraditório.
Segundo o Recorrente, a violação deste princípio consubstancia -se no seguinte: o Mmº Juiz 

ordenou a notificação do Representante da Fazenda Pública para junção de vários documentos consi-
derados essenciais para a decisão final, após o que esta apresentou nove documentos, entre os quais 
um despacho do órgão da execução fiscal de 28/09/2010, proferido em data posterior à citação do 
Recorrente e onde se determinava a suspensão do processo de execução fiscal. O Recorrente nunca foi 
notificado da junção desses documentos ou do seu teor, os quais assumiram efectivo relevo na decisão 
de improcedência da reclamação.

Na verdade, conforme resulta de fls. 74, por despacho proferido em 9 de Novembro de 2010 foi 
ordenada a notificação do Representante da Fazenda Pública para juntar vários documentos, entre os 
quais o despacho determinativo da suspensão da execução fiscal. Nessa sequência, foram apresentados 
os documentos que se encontram a fls. 78 a 86, cuja junção nunca foi notificada ao Reclamante, tendo 
o Mmº Juiz lavrado de imediato a decisão ora impugnada e onde analisou e valorou esses elementos 
documentais.

Ora, se é certo que alguns desses documentos haviam já sido juntos aos autos com a contestação, 
deles tendo tido conhecimento o Reclamante aquando da notificação desse articulado, o mesmo não 
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sucede com o documento de fls. 86, que constitui a cópia do despacho proferido pelo órgão da execução 
fiscal em 28/09/2010, determinativo da suspensão da execução e transcrito sob o n.º 6º do probatório 
supra.

Ora, tal como se deixou referido no acórdão proferido em 26/01/2011, no Proc. n.º 1052/10, onde 
esta mesma questão foi apreciada relativamente a situação em tudo idêntica (com o mesmo reclamante, 
com análoga matéria de facto, análogo quadro processual e idêntica decisão sob recurso), a questão 
que se coloca é a de saber se, efectivamente, a omissão de notificação referida, sobretudo do despacho 
que ordenou a suspensão da execução impediu o Recorrente de intervir na conformação da decisão 
final proferida.

E, tal como ali se julgou, a resposta não pode deixar de ser afirmativa.
«Com efeito, a reclamação foi deduzida na sequência do despacho de 31.08.2010 do órgão de 

execução fiscal, que aceitou a dispensa de garantia por parte da executada originária para obter a 
suspensão da execução.

E a fundamentação do recorrente foi no sentido de que por força desse despacho a execução 
ficou logo suspensa.

A sentença recorrida, por sua vez, desvalorizou esse despacho e decidiu que a execução só ficou 
suspensa com o despacho de 28.09.2010, por sinal proferido na mesma data da entrada da presente 
reclamação no tribunal.

Sendo assim, não foi dada ao recorrente a possibilidade de se pronunciar sobre esse documento 
e a tese que veio a ser seguida na sentença.

Ora, em face daquele documento, o recorrente poderia defender que a sua tese era a legalmente 
admissível, não sendo aceitável a da FP, como poderia até ter aceitado tal tese e, eventualmente, 
desistir da reclamação.

E cabe aqui notar que, mesmo o RFP, na sua resposta (v. fls....) não referiu tal documento, 
limitando -se, a invocar a data da suspensão da execução em 28.09.2010 baseado numa informação 
dos serviços e num print informático (fls....).

Assim, o recorrente não teve ocasião de refutar a tese que veio a ser seguida na sentença no 
sentido de que a suspensão carecia de despacho expresso, não sendo automática.

E, parece não restarem dúvidas sobre a verificação de prejuízo irreparável se ao recorrente não 
for dada essa possibilidade de pronúncia.

É que, o momento da citação  - e da reversão  - pode ter relevância para efeitos, nomeadamente 
da prescrição, tal como se referiu no despacho de 31.08.2010.

Pelo que ficou dito procedem as conclusões das alíneas C) e D) das alegações, considerando -se 
violado o princípio do contraditório por falta de notificação ao recorrente dos documentos juntos aos 
autos em cumprimento do despacho de 9 de Novembro de 2010.».

Face ao que fica exposto, procede a questão da violação do princípio do contraditório, impondo-
-se, por via disso, a anulação de todos os actos subsequentes à junção dos documentos de fls. 78 a 86 
e a prática dos actos necessários à realização do direito violado.

4. Termos em que os Juízes que compõem este Tribunal acordam em conceder provimento ao 
recurso, anular todo o processado posterior à junção dos documentos de fls. 78/86, sentença incluída, 
e ordena -se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para a prática dos actos processuais necessários.

Custas pela Recorrida.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Brandão de 
Pinho.

(1) Antunes Varela, J. M. Bezerra e Sampaio e Nora, in “Manual de Processo Civil”, 2ª edição, Coimbra, 1985, pags. 689 e 690. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

Sociedade falida. Obrigações fiscais. Liquidação oficiosa de imposto.

Sumário:

 I — A sociedade dissolvida na sequência de processo falimentar continua a existir 
enquanto sujeito passivo de IRC até à data do encerramento da liquidação, ficando 
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sujeita, com as necessárias adaptações e em tudo o que não for incompatível com 
o regime processual da massa falida, às disposições previstas no CIRC para a tri-
butação do lucro tributável das sociedades em liquidação, mantendo -se vinculada 
a obrigações fiscais declarativas.

 II — A inexistência de facto tributário em resultado da inactividade do sujeito passivo e 
falta de obtenção de quaisquer receitas constitui um vício que pode ser imputado 
à liquidação oficiosa do imposto por falta de entrega da declaração periódica de 
rendimentos.

Processo n.º 1145/09 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Ladricer  - Ladrilhos Cerâmicos, S.A.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. 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 Coimbra, de procedência da impugnação judicial que a socie-
dade LADRICER  - LADRILHOS CERÂMICOS, S.A., deduziu contra o acto de liquidação adicional 
de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que lhe foi oficiosamente efectuada com 
referência ao ano de 2000, Derrama e Juros Compensatórios, no montante global de € 193.815,58.

Rematou a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
1. A sentença recorrida julgou procedente a impugnação em referência fazendo errada interpre-

tação e aplicação das leis já que considerou que não existe fundamento para a liquidação do IRC do 
ano 2000, no valor de € 193.815,58, por não existir obrigação de entrega da respectiva declaração de 
rendimentos, mod. 22.

2. Este entendimento resultou da interpretação feita das normas conjugadas contidas nos artigos 65º 
e 96º do CIRC, 209º a 214º do CPEREF e 1261º do CPC, segundo o qual o Código do IRC (art. 65º) 
não pretende abranger as falências.

3. Esta conclusão, muito doutamente fundamentada, tem como consequência a desobrigação das 
sociedades insolventes apresentarem as declarações de rendimentos e, consequentemente, de apurarem 
a matéria tributável e o imposto relativamente ao respectivo período de liquidação.

4. A questão a decidir é a de saber se o art. 65º (actual 73º) do CIRC não se aplica ao caso das 
liquidações patrimoniais ocorridas em processo de falência ou insolvência e se desse facto resultará a 
inexistência da obrigação de pagamento de imposto relativo a esse período.

5. A AT tem entendido que o facto de a sociedade ser declarada falida ou insolvente não obsta a 
que se mantenham, com as necessárias adaptações e em tudo o que não for incompatível com o regime 
processual de liquidação, as disposições que regem as sociedades não dissolvidas, visto que se mantém 
a personalidade jurídica, nos termos do n.º 2 do artigo 160º do Código das Sociedades Comerciais.

6. Face ao que dispõem a alínea e) do n.º 1 do artigo 141º e o n.º 1 do artigo 146º, ambos do 
Código das Sociedades, não pode este diploma ser afastado relativamente às sociedades declaradas 
falidas ou insolventes.

7. A liquidação no processo de falência ou insolvência substitui a liquidação por dissolução 
“voluntária”, mas não deixa de consubstanciar uma operação (ou conjunto de operações) que visa a 
liquidação do património, no caso da insolvência em beneficio dos credores e nos outros casos em 
beneficio dos sócios.

8. Não é pelo facto de, nos seus artigos (actuais) 74º e 75º, o Código do IRC se referir apenas à 
partilha entre sócios, e não entre credores, que poderemos interpretar no sentido de que o CIRC baniu 
do seu âmbito as sociedades declaradas falidas ou insolventes.

9. Não se referem os credores, como bem se entende, porque estes não estão sujeitos a imposto 
pelos valores que lhes forem entregues em pagamento das dívidas.

10. Uma vez declarada a falência ou insolvência, deixa de se conceber o exercício em comum de 
uma actividade económica com o fim de repartir lucros, mas não deixam de se verificar as condições 
sujeitas ao IRC, pois estas não derivam apenas do exercício efectivo de uma actividade económica.

11. Pelo que a declaração de rendimentos do ano 2000 deveria ter sido tempestivamente entregue 
e efectuada a autoliquidação do imposto que por lei fosse devido.

12. Na falta de entrega espontânea da declaração, a AT procedeu à liquidação oficiosa prevista no 
n.º 1 do artigo 83º, nos termos do n.º 2 do artigo 82º, ambos do CIRC.

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 e considere legal a 
respectiva liquidação, assim se fazendo a habitual JUSTIÇA.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
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1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento 
ao recurso, com a seguinte argumentação:

«O acórdão STA SCT 29.10.2003 processo n.º 1079/03 analisou a questão da aplicação às so-
ciedades em processo de falência do regime previsto no CIRC para as sociedades em liquidação com 
argumentário que merece a adesão do Ministério Público e que se condensa nos seguintes tópicos:

a. os actuais arts. 73º e sgs. CIRC (anteriores arts. 65º e sgs. CIRC) regem a determinação do lucro 
tributável de sociedades em liquidação e não de sociedades objecto de declaração de falência.

b. decretada a falência cessa a prossecução do objecto social da empresa e a prossecução de lucros, 
base do IRC (arts. 1º e 3º alínea a) CIRC); os bens da sociedade passam a integrar a massa falida, acervo 
de bens e direitos subtraídos à disponibilidade da sociedade e afectos exclusivamente, após liquidação, 
ao pagamento dos créditos reconhecidos.

c. pressupondo a declaração de falência a inviabilidade económica da empresa, esta não se compa-
gina com a consideração como lucro tributável do produto da alienação de património exclusivamente 
dirigido ao pagamento de dívidas.

d. a admissão da tributação sem lucros reais ou presumidos seria manifestamente inconstitucional 
(arts. 103º nº3 e 1040 nº2 CRP/RC 97).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Por douta sentença lavrada no processo especial de falência que corre termos no Tribunal Ju-

dicial de Coimbra sob o n.º 283/95, transitada em julgado em 96.02.22, foi decretada a falência da ora 
Impugnante  - (Fls. 7 a 11 dos autos).

2. Em 2004.09.20, foi emitida a liquidação oficiosa relativamente ao ano de 2000, nos seguintes 
termos: 

Imposto Período N.º Liquidação Valor (€) Data da Compensação

IRC 2000 2004 8310006392 193.815,58 2004.09.20

 E com a seguinte fundamentação: «... importância apurada proveniente de liquidação oficiosa de 
IRC relativa ao exercício a que respeitam os rendimentos, efectuada nos termos da alínea b) do n.º 1 
do art.º 83º do CIRC, por falta de entrega da declaração de rendimentos...»  - (Fls. 7 a 11 dos autos).

3. A impugnação deu entrada neste TAF de Coimbra em 2005.01.21  - (Carimbo aposto no cabe-
çalho da douta P.I.).

3. A questão a decidir no presente recurso consiste em saber se decisão recorrida incorreu em 
erro ao julgar que não existia, relativamente a uma sociedade judicialmente declarada falida e em fase 
de liquidação do seu património, obrigação de apresentação da declaração anual de rendimentos a que 
alude o CIRC, inexistindo, consequentemente, fundamento legal para a prática do acto de liquidação 
de IRC que constitui o objecto da presente impugnação judicial, efectuado oficiosamente por falta de 
entrega da declaração periódica de rendimentos.

Na verdade, o acto impugnado tem por suporte fundamentador o entendimento, sufragado pela 
Administração Tributária, de que o facto de a sociedade ser declarada falida ou insolvente não a de-
sobriga do cumprimento de obrigações fiscais declarativas, designadamente do dever de entrega da 
declaração anual mod. 22, uma vez que estaria obrigada ao apuramento da matéria tributável para efeitos 
de IRC relativamente ao período de liquidação, de acordo com o artigo 65.º do CIRC (segundo o qual 
as sociedades em liquidação, até ao fim do exercício imediatamente anterior ao encerramento desta, 
devem proceder anualmente à determinação do lucro tributável respectivo). E porque tal dever não foi 
cumprido, a Administração Tributária procedeu à liquidação oficiosa do IRC referente ao exercício de 
2000, ao abrigo da norma contida na alínea b) do n.º 1 do artigo 83.º do CIRC (onde se determina que 
na falta de apresentação da declaração periódica de rendimentos a liquidação tem por base a totalidade 
da matéria colectável do exercício mais próximo que se encontre determinado), utilizando a matéria 
colectável do exercício de 1995, por ser esse o exercício mais próximo cuja matéria colectável se en-
contrava determinada.

Na perspectiva da Impugnante, a liquidação de IRC é ilegal, por inexistência de facto tributário, 
uma vez que deixou de exercer qualquer tipo de actividade comercial desde 1995, não tendo prati-
cado, a partir de então, qualquer transacção económico -financeira ou auferido quaisquer rendimentos 
passíveis de tributação.

A decisão recorrida julgou procedente a impugnação com base na falta de fundamento legal para 
a liquidação oficiosa de IRC, na medida em que inexistira obrigação de entrega da declaração anual 
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de rendimentos após a declaração de falência. Para sustentar essa posição, o Mmº Juiz, depois de 
reconhecer que os preceitos contidos nos artigos 65.º e segs. do CIRC prevêem a liquidação das socie-
dades comerciais e a sua obrigação de procederem anualmente à determinação do lucro tributável até 
ao fim do exercício imediatamente anterior ao do encerramento da liquidação, não distinguindo entre 
a dissolução voluntária e a dissolução por virtude de falência, o que levaria, em princípio, a considerar 
legítima a tese da sua aplicação a todas as formas de liquidação do património societário, veio a concluir 
que esses preceitos não podem abranger as sociedades dissolvidas por falência, essencialmente porque 
o processo falimentar não está vocacionado para a observância do prazo de três anos aludido no n.º 4 
do artigo 65.º, segundo o qual, “Os prejuízos anteriores à dissolução e na data desta ainda dedutíveis 
nos termos do artigo 46º, poderão ser deduzidos ao lucro tributável correspondente a todo o período 
de liquidação, se este não ultrapassar três anos”.

Segundo a decisão, «este prazo de três anos está conexionado com o artigo 150.º, n.º1, do Código 
das Sociedades Comerciais, o qual dispõe que a liquidação deve estar encerrada e a partilha aprovada 
no prazo de três anos a contar da data em que a sociedade se considere dissolvida», e esse artigo «não 
é aplicável às falências, que são objecto de regulamentação especial. Ao tempo da aprovação do 
C.I.R.C., regia para as falências o artigo 1246.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, o qual dispunha 
que o prazo de liquidação era fixado pelo juiz, ouvido o síndico, e que o mesmo seria prorrogável 
quando de tal resultasse vantagem para a massa. Não era fixado qualquer limite. E o artigo 180.º, 
n.º 2, do actual C.P.E.R.E.F., embora diga já que a liquidação deve estar concluída no prazo de seis 
meses, admite que ela possa ser prorrogada pelo tempo necessário.».

Por outro lado, «contrariamente ao que sucede na falência, a liquidação da sociedade dissolvida 
não comporta nenhum processo colectivo ou concursal do pagamento aos credores. No nosso direito, 
os credores da sociedade dissolvida não gozam de direito algum de oposição ao pagamento dos outros, 
que possa conduzir a um rateio de pagamentos. A conduta do liquidatário, a este respeito, deve ser 
pautada pelo critério da diligência devida»(1)  - art.º 154.º do Código das Sociedades Comerciais». Já 
no Código do Processo Especial de Recuperação da Empresa e de Falência «a regra é a do rateio final, 
só podendo haver pagamentos adiantados aos credores preferentes e rateios parciais em situações 
determinadas e mediante autorização do juiz  - artigos 209.º a 214.º. O que significa que o processo 
de falência tende a apresentar, na fase de liquidação, sobretudo acréscimos patrimoniais, que não são 
temperados por pagamentos por conta, gerando resultados provisórios verdadeiramente distorcidos 
na óptica da anualidade». Para além de que «a maior parte das falências acolhem diversos litígios 
com tempos processuais autónomos que se furtam à gestão temporal do liquidatário e podem mesmo 
retardar a liquidação», razão por que «O processo de falência não está vocacionado para a observância 
do prazo de três anos a que alude a parte final do n.º 4 do artigo 65.º do C.I.R.C.».

Para além disso, realçou -se que o Código das Sociedades Comerciais «obriga os liquidatários 
a prestarem contas da liquidação nos três primeiros meses de cada ano civil, com um relatório por-
menorizado do estado da mesma  - artigo 155.º, n.º 1. Ainda aqui, portanto, se observa o princípio da 
anualidade, o que permitirá o cumprimento das obrigações declarativas a que alude o artigo 65.º, 
n.º 2, alínea b), do C.I.R.C.», enquanto que o «artigo 1261.º do Código de Processo Civil, em vigor ao 
tempo da aprovação do C.I.R.C., só previa a apresentação de contas pelo administrador no final. E o 
C.P.E.R.E.F. fala apenas num relatório sucinto, de seis em seis meses – artigo 219.º».

Por fim, ponderou -se que «o que torna mais notório que o legislador do artigo 65.º do C.I.R.C. 
só teve em vista os casos de dissolução  - digamos  - voluntária da sociedade é o seu n.º 5. Pois que ali 
teve necessidade de estender a sua aplicação às formas de liquidação decorrentes da declaração de nu-
lidade ou de anulação do respectivo contrato.». Razão por que se concluiu «não existir, no âmbito da 
liquidação em processo de falência, a obrigação da apresentação da declaração anual a que aludia 
o artigo 96.º do C.I.R.C. E se não havia a obrigação da apresentação da declaração anual, também 
não existiria fundamento para a liquidação oficiosa aqui impugnada.».

Vejamos.
Em primeiro lugar cumpre salientar que o facto de se poder concluir pela inaplicabilidade, às so-

ciedades em liquidação na decorrência de processo de falência, do prazo de três anos previsto no n.º 4 
do artigo 65.º do CIRC(2) para a dedução ao lucro tributável dos prejuízos anteriores à dissolução, não 
significa necessariamente que todo o regime contido na Subsecção V do Código do IRC, subordinada 
à epígrafe “Liquidação de sociedades e outras entidades”, tenha de ser afastado relativamente a essas 
sociedades, e que elas não estejam obrigadas à determinação do lucro tributável e ao cumprimento das 
concernentes obrigações declarativas fiscais.

Pelo que, o que importa verdadeiramente indagar é se a sociedade dissolvida na sequência de pro-
cesso falimentar continua ou não a existir enquanto sujeito passivo de IRC até à data do encerramento 
da liquidação, mantendo -se, assim, vinculada a obrigações fiscais, nomeadamente declarativas.

Perante as normas contidas no Código das Sociedades Comerciais (CSC), podem ser várias as 
causas de dissolução das sociedades, constituindo causas gerais de dissolução a declaração de insol-
vência, a deliberação dos sócios, o decurso do prazo fixado no contrato, a realização completa do 
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objecto contratual e a ilicitude superveniente do objecto contratual (cfr. CAPÍTULO XII, artigos 141º 
e seguintes).

Porém, qualquer que seja a causa de dissolução, ela acarreta uma fase de liquidação do património 
societário conducente à extinção da sociedade, pois, como decorre do disposto no artigo 160.º, n.º 2, do 
CSC, a sociedade só é considerada extinta após o registo do encerramento da liquidação, mantendo até 
lá a personalidade jurídica, sujeito de direitos e obrigações, a quem continua a ser aplicável, embora com 
as necessárias adaptações e em tudo que não for incompatível com o regime processual de liquidação, 
as disposições que regem as sociedades não dissolvidas (cfr. artigo 146.º do CSC).

Isto é, a dissolução é apenas uma modificação da situação jurídica da sociedade, que se caracteriza 
pela sua entrada em liquidação. Razão por que, em termos fiscais, deverá ser apresentada no serviço 
de finanças, no prazo de 15 dias a contar da data da dissolução, a declaração de alterações referida no 
n.º 5 do artigo 110.º do CIRC, indicando -se no Q. 17 a identificação dos liquidatários, e aditando -se no 
Q. 04 à designação social a expressão «sociedade em liquidação» ou simplesmente «em liquidação» 
(artigo 146.º, n.º 3 do CSC).

Por outro lado, segundo o Código do IRC, são sujeitos passivos deste imposto, entre outros, as 
sociedades comerciais com sede ou direcção efectiva em território português, as quais são tributadas 
pelo respectivo lucro até à cessação de actividade [artigo 2.º, alínea a), e artigo 3.º, n.º 1, alínea a)], 
cessação que, relativamente às sociedades em liquidação, só ocorre na data de encerramento da liqui-
dação [artigo 7.º, n.º 5, alínea a), na redacção então em vigor].

Ou seja, a sociedade dissolvida só se considera extinta após o registo do encerramento da liquidação 
(artigo 160.º, n.º 2 do CSC), razão por que deverá ser apresentada no serviço de finanças, no prazo de 
30 dias a contar da data da cessação de actividade, a respectiva declaração de cessação de actividade, 
indicando no Q. 07 a data de encerramento da liquidação.

Por conseguinte, em termos fiscais e designadamente para a aplicação dos mecanismos es-
truturais do IRC, o que é decisivo não é a ausência de prossecução do objecto social, mas sim a 
cessação de actividade, a qual só ocorre nas situações expressamente previstas no n.º 5 do artigo 7º 
do CIRC.

Por aqui logo se vê que qualquer que seja a causa da dissolução, a sociedade em liquidação con-
tinua a existir enquanto sujeito passivo de IRC, permanecendo vinculada a obrigações fiscais. Isto é, 
inexistindo qualquer excepção prevista na lei, todas as sociedade dissolvidas, qualquer que seja a causa 
da dissolução, mantém obrigações fiscais (nomeadamente a de possuir contabilidade organizada con-
forme a lei comercial e fiscal, embora com a derrogação de alguns princípios contabilísticos, como, por 
exemplo, o da «continuidade» ou o da «especialização do exercício») e obrigações declarativas, sendo 
a sua responsabilidade do liquidatário ou do administrador da insolvência, conforme expressamente é 
referido pelo n.º 7 do artigo 94.º do CIRC(3).

E assim sendo, a declaração de falência e a entrada em período de liquidação da massa falida não 
determina, por si só, a cessação em Imposto sobre o Rendimento.

O que se compreende, na medida em que durante o período de cessação progressiva da existên-
cia da sociedade, ou período de liquidação, pode existir alguma actividade económica geradora de 
rendimentos sujeitos a IRC (fruto, por exemplo, de negócios jurídicos que se continuaram a realizar, 
mormente negócios de execução duradoura que tiveram início antes da declaração de falência, ou 
fruto da confirmação de negócios do falido posteriores à declaração de falência  - artigo 155.º, n.º 2 do 
CPEREF), podendo o «Resultado da Liquidação», evidenciado pelo respectivo “Balanço”, apresentar 
lucro. Aliás, o facto de uma sociedade ter sido declarada falida e haver entrado em fase de liquidação, 
não obsta a que, nos termos dos artigos 231.º e seguintes do CPEREF, se possa assistir ao término do 
seu processo de falência e ao reiniciar da sua normal actividade. E até o Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas (CIRE), em vigor desde 18/09/2004, continua a prever a possibilidade de 
a sociedade poder retomar a sua actividade comercial após ter sido declarada insolvente (artigos 230.º 
e 234.º).

O que significa que, relativamente às sociedades em liquidação em processo de falência, não é o 
facto de se tratar de uma execução universal de bens e de se estar em presença de uma situação econó-
mica deficitária que impede que se possam verificar ganhos fortuitos e inesperados, vendas de bens por 
valores que podem não só solver todas as dívidas como gerar sobras, incrementos patrimoniais esses 
para os quais nenhuma razão subsiste para se furtarem a tributação em sede de IRC.

Verificada, pois, a continuidade da sua qualidade de sujeito passivo de IRC, nos termos do artigo 2º 
do respectivo Código, o lucro tributável destas sociedades é, porém, determinado com referência a todo 
o período de liquidação do património societário. Ou seja, o período de tributação não será igual a um 
ano, como impõe, em princípio, o n.º1 do artigo 7.º do CIRC (actual artigo 8.º), tendo, antes, a duração 
correspondente à fase de liquidação, como estipulado pelo n.º 6 desse artigo 7.º.

O mesmo é referido pelo n.º 1 do artigo 65.º do CIRC, que integra a subsecção V desse Código 
(com a epígrafe “Liquidação de sociedades e outras entidades”), onde se estipula que o lucro tributável 
das sociedades em liquidação é determinado com referência a todo o período de liquidação.
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Esse preceito determina o seguinte:

Artigo 65º

Sociedades em liquidação

1  - Relativamente às sociedades em liquidação o lucro tributável é determinado com referência 
a todo o período de liquidação.

2  - Para efeitos do disposto no número anterior, observar -se -á o seguinte:
a) As sociedades que se dissolvam devem encerrar as suas contas com referência à data da disso-

lução, com vista à determinação do lucro tributável correspondente ao período decorrido desde o início 
do exercício em que se verificou a dissolução até à data desta;

b) Durante o período em que decorre a liquidação e até ao fim do exercício imediatamente anterior 
ao encerramento desta, haverá lugar, anualmente, à determinação do lucro tributável respectivo, que 
terá natureza provisória e será corrigido face à determinação do lucro tributável correspondente a todo 
o período de liquidação;

c) No exercício em que ocorre a dissolução deverá determinar -se separadamente o lucro referido 
na alínea a) e o lucro mencionado na primeira parte da alínea b).

3  - Quando o período de liquidação ultrapasse três anos, o lucro tributável determinado anualmente, 
nos termos da alínea b) do número anterior, deixa de ter natureza provisória.

4  - Os prejuízos anteriores à dissolução e na data desta ainda dedutíveis nos termos do artigo 46º, 
poderão ser deduzidos ao lucro tributável correspondente a todo o período de liquidação, se este não 
ultrapassar três anos.

5  - À liquidação de sociedade decorrente da declaração de nulidade ou da anulação do respectivo 
contrato é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos números anteriores.

Sendo o lucro tributável das sociedades em liquidação determinado com referência a todo o período 
da liquidação, compreende -se a obrigação imposta pela alínea a) do n.º 2, de encerramento das contas 
com referência à data da dissolução, com vista à determinação separada do lucro tributável anterior 
[correspondente ao período decorrido desde o início do exercício em que se verificou a dissolução até 
à data desta], do lucro tributável posterior [correspondente a todo o período de liquidação]  - alínea c) 
do n.º 2. O que implica, naturalmente, obrigações declarativas.

Neste contexto, e visto que o preceito não traça qualquer distinção quanto às causas de dissolução 
que determinaram a liquidação do património societário, nem excepciona, de algum modo, a liquidação 
ocorrida em processo de falência, não se vislumbra razão para que o seu regime não seja aplicável 
(ainda que parcialmente, isto é, na parte que não seja incompatível com o regime processual da massa 
falida) a essa forma de liquidação. Até porque o que a lei não distingue, também o intérprete não deve, 
em princípio, distinguir.

Acresce que do facto de o n.º 5 do artigo 65.º do CIRC estender a aplicação do preceito aos casos 
de «anulação ou nulidade dos contratos de sociedade» não significa necessariamente que o legislador 
tenha pretendido a sua aplicação somente aos casos de dissolução voluntária da sociedade e que, por 
isso, tenha sentido necessidade de estender esta disciplina aquela forma de liquidação do património 
societário. A razão mais provável da norma contida no n.º 5 do artigo 65º do CIRC é a de o legislador 
ter sentido necessidade de esclarecer esse aspecto por virtude de o Código Comercial (cuja regulamen-
tação seguiu de perto) não englobar a invalidade do contrato no capítulo dedicado à dissolução das 
sociedades (Capítulo XII, artigos 141º e segs.).

Em suma, não se vê motivo para que a liquidação derivada da dissolução em processo de falência 
tenha um tratamento diferenciado das demais liquidações de patrimónios societários. O facto de a so-
ciedade ser declarada falida não obsta, pois, a que se mantenham, com as necessárias adaptações e em 
tudo o que não for incompatível com o regime processual da massa falida, as disposições que regem 
as sociedades não dissolvidas, designadamente as regras previstas no CIRC para a tributação do lucro 
tributável das sociedades em liquidação.

Assim sendo, para efeitos de determinação do lucro tributável, há que observar os seguintes 
procedimentos:

 - no exercício em que ocorre a dissolução, o lucro tributável é determinado separadamente, con-
templando o período decorrido desde o início do exercício e a data da dissolução e o período decorrido 
entre esta e o termo desse exercício – artigo 65.º, n.º 2, alínea a) e c) – o que implica o cumprimento 
das respectivas obrigações declarativas;

 - durante o período em que decorre a liquidação, deverá determinar -se anualmente o lucro tribu-
tável respectivo, que terá natureza provisória e será corrigido face à determinação do lucro tributável 
correspondente a todo o período de liquidação – artigo 65.º, n.º 2, alínea b) – o que implica a obriga-
ção de apresentação de declaração anual de rendimentos por cada exercício completo posterior ao da 
dissolução, nos respectivos prazos legais (n.º 1 do artigo 112.º do CIRC).
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 - no exercício em que ocorre o encerramento da liquidação, há que apresentar declaração eferente 
ao período decorrente entre o início desse exercício e a data do encerramento da liquidação (declara-
ção do período da cessação) e declaração relativa a todo o período da liquidação, a menos que o lucro 
tributável determinado anualmente durante esse período tenha perdido natureza provisória e assumido 
natureza definitiva por virtude de o período de liquidação ter ultrapassado três anos.

É certo que é duvidoso se na falência as declarações anuais podem ou devem perder a natureza 
provisória e adquirir natureza definitiva por virtude de o período de liquidação ter ultrapassado três 
anos (n.º 3 do art.º 65.º) e se os prejuízos anteriores à dissolução devem deixar de poder ser deduzidos 
ao lucro tributável correspondente a todo o período de liquidação se este ultrapassar três anos (n.º 4 do 
art.º 65.º). A argumentação tecida na sentença recorrida é suficientemente convincente para nos fazer 
vacilar sobre essa aplicabilidade, pois os acréscimos patrimoniais porventura ocorridos no processo 
de falência não podem ser temperados por pagamentos por conta nem pela dedução de custos, gerando 
resultados provisórios verdadeiramente distorcidos na óptica da anualidade; e, por outro lado, a maior 
parte das falências acolhem diversos litígios com tempos processuais autónomos que se furtam à ges-
tão temporal do liquidatário e podem mesmo retardar a liquidação, não estando, assim, o processo de 
falência vocacionado para a observância do aludido prazo de três anos.

Trata -se, porém, de uma problemática que não releva para a questão ora em análise, por não con-
tender com a obrigatoriedade de apresentação da declaração anual, mas apenas com a provisoriedade 
ou definitividade dessa declaração.

Por tudo o que fica exposto se conclui que, mesmo que em processo de gestão ou liquidação da 
massa falida, a sociedade continua a ter de cumprir, através do respectivo liquidatário, com obrigações 
fiscais declarativas, razão por que não pode manter -se a sentença recorrida.

Face ao provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca -se a questão 
da possibilidade de conhecimento, em substituição, do verdadeiro e único fundamento que integra a 
causa de pedir de impugnação e que consiste na ilegalidade do acto de liquidação de IRC por inexis-
tência de facto tributário, traduzido na alegação de total ausência de exercício de actividade desde o 
ano de 1995 e falta de obtenção de quaisquer rendimentos passíveis de tributação.

Com efeito, a inexistência de facto tributário em resultado da inactividade do sujeito passivo e falta 
de obtenção de receitas no ano a que respeita a tributação constitui um vício que pode ser imputado à 
liquidação oficiosa do imposto sobre o rendimento.

Verifica -se, contudo, que para demonstração dos factos alegados a Impugnante ofereceu prova 
testemunhal (cfr. rol de testemunhas na parte final da p.i.), que não chegou a ser produzida face à so-
lução dada ao litígio pelo Mmº. Juiz do tribunal “a quo”. Pelo que, como é evidente, o processo ainda 
não reúne os elementos necessários ao conhecimento desse vício, impondo -se, por esse motivo, que os 
autos baixem à 1.ª instância para que, produzida a prova que se mostrar necessária e fixados os factos 
relevantes dela apurados, se conheça depois do mérito desse fundamento de impugnação.

4. Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em conceder 
provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e ordenar a baixa dos autos à 1.ª instância para 
aí prosseguirem os seus ulteriores termos com vista ao conhecimento da questão que ficara prejudicada 
face à solução dada ao litígio que ora se revogou.

Sem custas, uma vez que a Recorrida não contra -alegou neste STA.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Dulce Neto (relatora) — António Calhau — Casimiro Gonçalves.

(1) Raul Ventura, «Dissolução e Liquidação de Sociedades», pág. 383
(2) Que corresponde ao artigo 73.º após as alterações introduzidas pelo Dec.Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, e corresponde 

ao actual artigo 78º face ao Decreto -Lei n.º 159/2009, de 13 de Julho, que republicou o Código do IRC.
(3) Que corresponde ao n.º 9 do artigo 109.º, na redacção do CIRC em vigor previamente à produção de efeitos do 

Decreto -Lei n.º 159/2009, de 13 de Julho, e que corresponde, ainda, ao actual n.º 9 do artigo 117.º do CIRC. 

 Acórdão de 24 de Fevereiro de 2011.

Assunto:

IVA. Caducidade da liquidação. Notificação.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 88.º do CIVA (redacção originária) só pode ser liquidado im-
posto nos cinco anos civis seguintes àquele em que se verificou a sua exigibilidade.
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 II — Dispondo o seu n.º 3 que a notificação do “apuramento” (liquidação) do imposto 
deve indicar, sob pena de nulidade, “os novos elementos e os actos ou factos através 
dos quais chegaram ao conhecimento da Administração Fiscal”.

 III — Extraviado o processo e se, procedendo -se à respectiva reforma, não foi possível 
reconstituir a predita notificação, há que considerar provados os factos alegados 
pelo impugnante, recte a falta, na notificação, de tais elementos, a acarretar a 
sua nulidade.

 IV — Solução que resulta do lugar paralelo do artigo 84.º, n.º 5 do CPTA.
 V — Integrando a notificação, nos expressos termos daquele artigo 88.º, a própria 

liquidação, e sendo aquela nula, à míngua dos referidos elementos, verifica -se a 
caducidade do direito à liquidação.

Processo n.º 21487/00 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Azália Têxtil — Malhas e Confecções, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:
A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do TAF de Braga, que julgou procedente a impugnação 

judicial deduzida por Azálea Têxtil  - Malhas e Confecções, Lda., contra a liquidação de IVA referente 
a Dez 88 e respectivos juros compensatórios no montante total de 5.003.092$00, consequentemente 
a anulando.

Fundamentou -se a decisão na caducidade do direito à liquidação, pois que a notificação desta é 
nula por falta dos elementos a que se refere o art. 88.º do CIVA (redacção originária).

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
1.º - Ao declarar a caducidade da liquidação aqui impugnada a douta decisão recorrida incorre em 

erro e ofende o art.º 5.º do CPCI, art.º 88º. 1, do CIVA, art.º 33.º, 1, do CPT.
2.º Ao declarar a nulidade da notificação, como absoluta ou insanável, (aliás, a imperfeição que 

lhe foi assacada mostra -se já sanada e não obstou à utilização do meio contencioso…) a douta decisão 
incorre em erro e ofende o art.º. 76.º do CPCI e os art.º 22 e 119.º do CPT.

Deve, assim, ser proferido douto Acórdão que dê provimento ao presente recurso, revogue a deci-
são em crise e ordene a baixa dos autos à 1.ª Instância para que seja proferida a final decisão de mérito.

Colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1 - Em Fevereiro de 1990, foi feita uma visita de fiscalização à impugnante, tendo sido elaborada 

a informação de fls. 35 a 36, na sequência do que se procedeu às liquidações (de imposto e juros) em 
causa e se notificou a impugnante nos termos de fls.7;

2 - A impugnante apresentou o requerimento de fls. 8, tendo -lhe sido emitida e entregue a certidão 
ali referida.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é, nos termos expostos, a da caducidade da liquidação.
Preceituava, a propósito, o art. 88.º do CIVA (redacção originária):
1 - Só poderá ser liquidado imposto nos 5 anos civis seguintes àquele em que se verificou a sua 

exigibilidade.
2 - Até final do período referido no número anterior, as rectificações e as tributações oficiosas 

podem ser integradas com base no conhecimento ulterior de novos elementos.
3 - A notificação do apuramento do imposto nos termos do número anterior deverá indicar, sob 

pena de nulidade, os novos elementos e os actos ou factos através dos quais chegaram ao conhecimento 
da administração fiscal.

Refere a impugnante, na petição inicial, e aceita a sentença, que os elementos previstos naquele 
n.º 3 não integravam a notificação.

Ora, os autos de impugnação originais extraviaram -se  - aparentemente a quando da respectiva 
remessa, por este STA, ao TAF de Braga, a título devolutivo, em 26 -02 -97  - e foram reformados, mas 
não se conseguiu reconstituir a predita notificação, pelo que não é possível, presentemente, ao Tribunal, 
o exame do referido documento, em ordem a dissecar o seu conteúdo.

Por outro lado, nos termos do n.º 3 do referido preceito, a notificação desacompanhada dos ele-
mentos ali referidos é nula  - que não meramente ineficaz  - pelo que tal omissão não pode ser suprida, 
ao contrário do que pretende a Fazenda recorrente, através do mecanismo previsto no art.º 22.º do CPT, 
relativamente à comunicação ou notificação insuficiente.

Aliás, de modo paralelo ao que hoje acontece relativamente às disposições combinadas dos 
arts. 37.º e 38.º do CPPT, em que a omissão dos elementos neste enumerados não pode ser suprida pelo 
mecanismo daquele primeiro normativo.
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Não obstante a falta daquele acto de notificação, o tribunal não pode emitir um juízo de non liquet 
sobre o ponto, havendo, mesmo assim, que emitir pronúncia.

Pelo que, a questão haverá de resolver -se em sede de ónus da prova.
Assim, é propositado que o tribunal se socorra do disposto no art. 84.º. do CPTA, quanto mais não 

seja por analogia  - pois que se trata de situação semelhante, em termos de ratio do preceito.
Dispõe -se efectivamente ali  - n.º 4  - que a falta de envio do processo administrativo, a que a enti-

dade demandada é obrigada  - n.º 1  -, não obsta, por um lado, ao prosseguimento da causa, e, por outro, 
determina que os factos alegados pelo autor se considerem provados, se aquela falta se tiver tornado 
impossível ou de considerável dificuldade.

O dever de remessa do processo – como sublinha Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fer-
nandes Cadilha in Comentário ao CPTA, 2.ª edição, pags. 492/93  - assenta essencialmente num princípio 
de cooperação processual, constituindo uma solução tradicional do modelo do nosso contencioso admi-
nistrativo, e visando primacialmente o “apuramento dos factos que interessam à apreciação do mérito da 
causa, tendo sobretudo em conta que, na generalidade das situações, a averiguação da legalidade de um 
acto administrativo ou da sua omissão ou recusa se funda em factos comprovados documentalmente”

Ora, o extravio do processo  - e a concomitante impossibilidade de o A. Fazer a prova dos elemen-
tos que, nos preditos termos, devem acompanhar a notificação é, no caso, imputável à Administração 
(em sentido amplo) pois que, como informa o Sr. Escrivão, devendo a remessa dos processos ser feita 
com registo e acompanhada de um impresso (protocolo), o qual, após o seu recebimento, é assinado e 
devolvido à Secção, onde fica arquivado, todavia, nem o protocolo foi devolvido, nem existe qualquer 
talão de registo no livro de porta.

E a consequência é, nos apontados termos, terem -se como provados os factos alegados pela 
impugnante, isto é, que a notificação não integrava os aludidos elementos previstos no n.º 3 daquele 
art. 88.º, já que, assim, tal prova é, se não impossível, de considerável dificuldade.

Certo que ao tempo  - e ao contrário do que hoje acontece  - não se exigia, em geral, a notificação 
da liquidação, para impedir a caducidade, bastando que aquela se efectuasse no respectivo prazo, em 
geral de cinco anos.

Todavia, não é essa a melhor interpretação do art. 88.º em causa.
Na verdade, aí, o mesmo normativo, contendo um inciso  - n.º1  - que estabelece o prazo de cadu-

cidade de 5 anos, inclui também um outro  - n.º 3  - que ordena a notificação, especifica os elementos 
que ela deve conter e fulmina a sua falta com a nulidade.

Do que parece só poder entender -se que é inerente ao prazo de caducidade, a necessidade da 
notificação, com as expressas indicações legais.

E sendo, pois, nula tal notificação, a conclusão inequívoca é de que, como pretende a impugnante 
e vem decidido, o direito à liquidação caducou efectivamente.

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

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

IMT. Isenção fiscal. Prédio urbano. Parte indivisa.

Sumário:

A aquisição de parte indivisa de um prédio urbano não goza de isenção de Imposto 
sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis prevista no artigo 9.º do CIMT.

Processo n.º 24/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Ricardo Manuel Tourais e outra e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra não se 

conformando com a sentença por este proferida, que julgou improcedente, por não provada, a impugna-
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ção judicial deduzida por Ricardo Manuel Rodrigues Tourais e Ângela Daniela Brito Guimarães Pato 
Tourais, melhor identificados nos autos, do indeferimento tácito da reclamação graciosa da liquidação 
de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), referente à compra de 5/6 de 
fracção autónoma de prédio devidamente identificado nos autos, dela veio interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

I  - O recurso em apreciação nos autos, apresentado pelo Ministério Público, reporta -se à aliás 
douta sentença proferida na data de 15.10.2010, de fls. 112 a 120, nos termos da qual o Mmo. Juiz a quo 
decidiu julgar improcedente por não provada a impugnação judicial apresentada por Ricardo Manuel 
Rodrigues Tourais e Ângela Daniela Brito Guimarães Pato Tourais, relativamente ao indeferimento 
tácito da reclamação graciosa e ao anterior acto tributário de liquidação de Imposto Municipal sobre 
as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), no montante de €5.145,80.

II  - A liquidação do imposto refere -se à aquisição, para habitação própria e permanente dos Impug-
nantes, de 5/6 da fracção autónoma designada pela Letra “H”, do prédio urbano sito em Queluz, e inscrito 
sob o artigo n.º 180, da matriz predial urbana da Freguesia de Queluz, do Concelho de Sintra, sendo que 
o Impugnante Ricardo Manuel já antes era titular de 1/6 do direito de propriedade da fracção em causa.

III  - Na sentença ora em recurso decidiu -se que, e apesar de não estar em causa o destino que os 
Impugnantes pretendem dar à fracção adquirida, o de habitação própria e permanente dos mesmos, 
todavia, a circunstância de a transmissão apenas integrar 5/6, e não a totalidade da fracção autónoma, é 
de modo a impedir que a transmissão seja isenta do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 
de Imóveis, nos termos e de acordo com a isenção estabelecida no artigo 9º, do CIMT.

IV  - Para tanto, sustenta o Mmo. Juiz a quo que, e de acordo com o referido no artigo 9º, do 
CIMT, na redacção da Lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro (a aplicável ao caso face à data em que 
ocorreu a transmissão), a isenção de imposto a que alude tal norma reporta -se às aquisições destinadas 
exclusivamente a habitação própria e permanente cujo valor para cálculo da liquidação do imposto não 
exceda a quantia de € 85.500 mas apenas relativamente à totalidade do imóvel ou fracção autónoma, 
não beneficiando da isenção a aquisição de mera fracção ou quota daqueles.

V  - A nosso ver, porém, a sentença fez errada interpretação e aplicação da referida norma de 
isenção uma vez que a mesma, se é certo que não admite interpretação analógica particularmente face 
à sua natureza excepcional, ainda assim admite interpretação extensiva, atento o disposto no artigo 11º, 
do Código Civil, e no artigo 11º, n.º 1, da Lei Geral Tributária.

VI  - No caso em apreciação a razão de ser da isenção fiscal consiste num benefício dado pelo 
legislador com vista à aquisição de habitação própria e esse desiderato tanto é possível de conseguir 
quer com a aquisição da totalidade do direito de propriedade sobre o imóvel ou fracção autónoma, ou 
quer com a aquisição de parte ou de uma quota do mesmo, e isso torna -se mais evidente quando, como 
agora sucede, sendo o adquirente já titular de 1/6 adquire os restantes 5/6 do direito de propriedade, 
pois que a razão de ser é justamente a mesma.

VII  - E, ainda a nosso ver, a igual conclusão se pode chegar por via ou em função de um critério 
de interpretação funcional, ou por objectivos, da norma que estabelece aquela isenção fiscal, pois que 
a finalidade estabelecida pela isenção também é possível de alcançar mediante a aquisição de parte ou 
fracção do direito de propriedade.

VIII  - Assim, face ao exposto, entendemos que a sentença recorrida fez uma errada interpretação 
e aplicação da apontada norma que estabelece a isenção fiscal, pelo que será de revogar a mesma e, em 
consequência, de determinar a procedência da impugnação judicial apresentada nos autos.

Porém, V.Exas. Senhores Conselheiros, apreciarão e decidirão como for de Direito!
A Fazenda Pública não contra -alegou.
Os autos não foram com vista ao Exmº Procurador -Geral Adjunto, uma vez que o recorrente é o 

Magistrado do Ministério Público, junto da 1ª instância.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A. Por inscrição datada de 15/05/1998, foi registada provisoriamente por dúvidas a aquisição pelo 

impugnante de 1/6 da fracção autónoma designada pela letra “H” do prédio urbano inscrito na matriz 
da freguesia de Queluz, concelho de Sintra, sob o artigo 180.º, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Queluz sob o n.º 00292 (Doc. 2 da petição inicial).

B. Por inscrição datada de 17/04/2007, foi registada a aquisição pelo impugnante de 1/6 da frac-
ção autónoma designada pela letra “H” do prédio urbano inscrito na matriz da freguesia de Queluz, 
concelho de Sintra, sob o artigo 180º, descrito na Conservatória do Registo Predial de Queluz sob o 
n.º 00292 (Doc. 2 da PI).

C. No dia 15/06/2007, os impugnantes adquiriram, através de escritura pública de compra e venda, 
5/6 da fracção autónoma designada pela letra “H” do prédio urbano inscrito na matriz da freguesia de 
Queluz, concelho de Sintra, sob o artigo 180º, descrito na Conservatória do Registo Predial de Queluz 
sob o n.º 00292, pelo preço global de € 79.163,00 (setenta e nove mil, cento e sessenta e três euros) 
(Docs. 2 e 3 da PI).
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D. No dia 31/05/2007, a Administração Fiscal emitiu liquidação de IMT a pagar pelo 1.º impug-
nante, referente à aquisição referida no ponto C, no valor de € 2.572,90 (dois mil, quinhentos e setenta 
e dois euros e noventa cêntimos) (Doc. 4 da PI).

E. O 1.º impugnante procedeu ao pagamento da liquidação na data da sua emissão (Doc. 4 da PI).
F. No dia 31/05/2007, a Administração Fiscal emitiu liquidação de IMT a pagar pela 2.ª impug-

nante, referente à aquisição referida no ponto C, no valor de € 2.572,90 (dois mil, quinhentos e setenta 
e dois euros e noventa cêntimos) (Doc. 5 da PI).

G. A 2.ª impugnante procedeu ao pagamento da liquidação na data da sua emissão (Doc. 5 da PI).
3 – O objecto do presente recurso consiste em saber se a isenção prevista no artº 9º do CIMT, na 

redacção da Lei n.º 53 -A/06 de 29/12, abrange ou não a aquisição de parte indivisa de imóvel destinado 
à habitação.

Esta questão foi já objecto de apreciação e decisão neste Supremo Tribunal no que diz respeito 
à Sisa.

Todavia e uma vez que o artº 11º, n.º 22 do Código da Sisa tem uma formulação idêntica ao predito 
artº 9º, apenas divergindo quanto ao valor sobre que incide o imposto, vamos aqui seguir, uma vez que 
não vemos motivo que justifique a sua alteração, a jurisprudência que foi então fixada e que era no 
sentido de que a aquisição de parte indivisa não goza desse benefício.

Dispõe o predito artº 9º, na redacção de então, que estava isenta de sisa a aquisição de prédio ou 
fracção autónoma de prédio destinado exclusivamente à habitação, desde que o valor sobre que incidisse 
o imposto de sisa não ultrapassasse € 85.500,00.

Como se refere no acórdão desta Secção do STA de 25/5/94, in rec. n.º 14.826, prolatado a pro-
pósito do imposto de Sisa, mas cuja jurisprudência tem aqui perfeita aplicação, “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 clara-
mente 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 manifestamente 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, não cremos que seja possível aplicar, analogicamente ou por interpretação ex-
tensiva, a norma que prevê a isenção às situações de transmissão de metade indivisa de prédio urbano 
destinado à habitação.

Como escrevem Pinto Fernandes e N. Pinto Fernandes, in CIMSISSD, anotado, ed. 4ª, pág. 191, 
citando Francesco Ferrara, “Interpretação e Aplicação das Leis, Coimbra, 1963, pág. 150 e 151” e 
Pires de Lima e Antunes Varela, “Código Civil Anotado, Volume I, 1967, pág. 18”, “situada no do-
mínio dos direitos indisponíveis, como é o imposto, 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 artº 11º 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 estreita de mais. Se a hermenêutica nos 
conduzir a tal resultado, não pode já falar -se em lacuna ou omissão, pois o caso foi contemplado pelo 
legislador, cabendo então ao intérprete reintegrar o pensamento legislativo”.

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.

O que o legislador pretendeu foi isentar de IMT apenas o prédio ou a fracção autónoma do prédio.
Isto quer para evitar a evasão fiscal, quer para fomentar a aquisição de fogos para habitação.
Assim sendo e como vimos, há que concluir que a aquisição de partes indivisas de um prédio não 

goza de isenção.
Para além dos arestos citados e no mesmo sentido, pode ver -se o Acórdão desta Secção do STA de 

26/11/97, in rec. n.º 20.231, de 28/10/09, in rec. n.º 421/09, em que o Relator é o mesmo e de 20/10/10, 
in rec. n.º 1.023/09.

Improcedem, assim, as conclusões das alegações do recurso.
4 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso, e manter a sentença 

recorrida.
Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro Gon-
çalves. 
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 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Instituto da Vinha e do Vinho. Representação em juízo.

Sumário:

O Instituto da Vinha e do Vinho não é representado em juízo pela Fazenda Pública, 
antes cabendo essa representação ao mandatário designado pelo seu Presidente.

Processo n.º 46/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Cruz & Companhia, 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 decisão do M.mº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Viseu que desatendeu a questão prévia suscitada pela ora recorrente quanto à sua alegada ilegitimidade 
para, no âmbito de uma reclamação deduzida de acto de órgão de execução fiscal, representar em juízo 
o Instituto da Vinha e do Vinho, formulando as seguintes conclusões:

a) Incide o presente recurso sobre o douto despacho de indeferimento da questão prévia da ilegi-
timidade da Fazenda Pública para representar em juízo o IVV, no âmbito de uma reclamação de actos 
do Órgão de Execução Fiscal;

b) Para cobrança de dívidas referentes à Taxa de Promoção sobre o Vinho e Produtos Vínicos 
devida ao Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), do hiato temporal compreendido entre Janeiro a 
Março de 2008, foi instaurado, pelo Serviço de Finanças de Tondela, o processo de execução fiscal 
n.º 2704200901009974;

c) O órgão de execução fiscal, no âmbito desse processo executivo, indeferiu o pedido de dis-
pensa de prestação de garantia, por considerar não se encontrarem reunidos os pressupostos que a tal 
permitissem;

d) Não se conformando com tal despacho de indeferimento usou a reclamante do presente meio 
processual, tendo, nesse seguimento, o Mmo Juiz a quo, notificado a Fazenda Pública para os efeitos 
consignados no art. 278.º n.º 2 do CPPT;

e) Por se considerar que nos termos da lei e à luz da Jurisprudência do STA o IVV, I.P. não pode 
ser representado em juízo pela Fazenda Pública, mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação 
de actos do órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal, levantou -se, nesse momento, a 
questão da ilegitimidade da Fazenda Pública para representar em juízo o IVV, I.P.;

f) Todavia, tal entendimento, não foi sufragado pelo Mmo Juiz a quo, que “desatendeu à questão 
prévia invocada pela Fazenda Pública pelo que a mesma deve apresentar a resposta nos termos para 
que foi notificada”;

g) Não olvidamos nem tão pouco se coloca em causa que o despacho recorrido judicialmente pela 
Cruz & Companhia, Lda. foi praticado pelo órgão de execução fiscal, (decisão de indeferimento do 
pedido de dispensa de prestação de garantia, apresentado no âmbito de uma execução fiscal, instaurada 
pelo Serviço de Finanças de Tondela);

h) O que se questiona é o facto da representação em juízo do IVV, I. P., ainda que no âmbito 
de uma reclamação de actos do órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal competir à 
Fazenda Pública em detrimento de mandatário especialmente designado para o efeito pelo Presidente 
daquele Instituto;

i) Porquanto, dispõe o art. 15.º, n.º 1, alínea a) do CPPT que compete à Fazenda Pública «repre-
sentar a administração tributária e, nos termos da lei, quaisquer outras entidades públicas no processo 
judicial tributário e no processo de execução fiscal»;

j) De onde é legítimo extrair que ao representante da Fazenda Pública pode caber a representação 
de outras entidades públicas no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal, apenas 
se e nos casos em que a lei lhe atribua essa mesma representação;

k) Nos termos do Decreto -Lei n.º 46/2007 de 27 -02 e da Portaria n.º 219 -H/2007 de 28 -02, 
constata -se que o Instituto da Vinha e do Vinho é identificado como Instituto Público integrado na 
Administração Indirecta do Estado;

1) Por seu lado, dispõe o art.º 21.º n.º 3 da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro (denominada por 
Lei -Quadro dos Institutos Públicos) que “os institutos públicos são representados, designadamente 
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em juízo, ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho directivo, por dois dos seus 
membros, ou por mandatários especialmente designados”;

m) E nem se diga que esta regra é afastada pelo facto de estarmos perante uma reclamação judicial 
de actos praticados pelo órgão de execução fiscal;

n) De facto, não obstante ser o Chefe de Finanças de Tondela o autor do acto reclamado, a verdade 
é que esse acto foi praticado no âmbito de uma execução fiscal instaurada para cobrança de dívidas 
provenientes de “taxa de promoção” à qual ficam sujeitos «os vinhos e produtos vínicos produzidos no 
território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados»;

o) Ora, como refere o Insigne Conselheiro Jorge Lopes de Sousa a propósito da execução fiscal a 
requerimento do sub -rogado a que se refere o art.º 92º n.º 2 do CPPT, nessas situações “deverá ser ele 
e não o representante da Fazenda Pública, a entidade a notificar, nos termos do n.º 2 deste art. 278º, 
pois a intervenção deste no processo de execução fiscal apenas se pode justificar nos casos em que 
estão em causa interesses da Fazenda Púbica ou de entidades públicas”, desde que a representação 
destas últimas deva ser assegurada pela Fazenda Pública nos termos da lei, cfr. Jorge Lopes de Sousa, 
“Código de Procedimento e de Processo Tributário” (Lisboa 2007) p. 670;

p) Isto não obstante ser o órgão de execução fiscal a entidade responsável para a prática de todos 
os actos necessários ao regular desenvolvimento do processo executivo;

q) Aliás, é essa a posição da jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Administrativo, de 
que destacamos, por revestir particular acuidade no caso em apreço, (uma vez que se verifica, inclusive, 
a identidade dos intervenientes processuais aqui em causa) o Aresto proferido no recurso n.º 01129/09;

r) No citado Aresto a apresentação de resposta por parte da Fazenda Pública, além de enfermar de 
nulidade, determinou a anulação de todos os termos que lhe foram posteriores e acarretou a respectiva 
condenação em custas, tudo como se retira do predito Acórdão;

s) De referir que no Acórdão citado a Reclamante Cruz & Companhia arguiu a nulidade da resposta 
apresentada pela Fazenda Pública com base na sua ilegitimidade passiva, no âmbito de uma decisão 
por parte do Serviço de Finanças de Tondela de instaurar a execução e mandar citar a Reclamante, no 
âmbito de um processo de execução fiscal instaurado para cobrança de dívidas ao IVV, I. P.;

t) Sendo que tal questão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Administrativo;
u) Na decisão que motivou o presente recurso, a Fazenda Pública arguiu a sua ilegitimidade pas-

siva no âmbito de uma decisão de indeferimento de dispensa de prestação de garantia, no âmbito de 
um processo de execução fiscal instaurado para cobrança de dívidas ao IVV, I.P.;

v) Isto é, a factualidade aqui em causa é, na essência, a mesma, trata -se de actos praticados pelo 
órgão de execução fiscal no âmbito da respectiva tramitação do processo executivo;

w) Salvo melhor entendimento, não se vislumbra qualquer alteração de fundo entre a situação 
presente e aquela que foi objecto de análise no recurso n.º 01129/09, ambas derivaram de um despacho 
proferido por um Chefe do Serviço de Finanças no âmbito de uma execução fiscal instaurada para 
cobrança de dívidas ao IVV, I. P.;

x) Como pode ler -se no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no recurso 
n.º 0388/09 e ao qual aderiu inteiramente o Acórdão n.º 01129/09, “conjugando a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 15.º do CPPT com as disposições da Lei -Quadro dos institutos públicos e as constantes da actual 
orgânica e estatutos do IVV, a representação em juízo do IVV cabe a mandatário especialmente desig-
nado para o efeito pelo Presidente do Instituto, mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação 
de acto de órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal (ao qual, não obstante correr a 
generalidade dos seus termos nos serviços de finanças, a lei atribui carácter judicial  - cfr. o n.º 1 do 
art. 103.0 da Lei Geral Tributária), carecendo o representante da Fazenda Pública de legitimidade 
para assegurar essa representação”.

y) Nestes termos, considerando que nos termos da lei e à luz da Jurisprudência do STA o IVV, I P., 
ainda que no caso de uma reclamação de actos do órgão de execução fiscal, não pode ser representado 
em juízo pela Fazenda Pública, deve, para o efeito, ser declarada a nulidade da notificação da Fazenda 
Pública e ordenada a notificação do IVV, I.P. para querendo, apresentar a resposta a que alude o art.º 278º 
n.º 2 do CPPT.

Termos em que, nos melhores de direito e sempre com o mui Douto suprimento de Vossas Ex-
celências, deve ser dado provimento ao presente recurso, ordenando -se a revogação da douta decisão 
recorrida e consequente substituição por outra que confirme a ilegitimidade da Fazenda Pública para 
representar em juízo o IVV, I.P, mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação de actos do 
órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal.

2 - A recorrida não contra -alegou.
3 - O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: a questão objecto do presente recurso consiste em saber se a Fazenda Pública 

tem competência para representar em juízo o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) no âmbito de um 
processo de reclamação de actos do órgão de execução fiscal.
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Alega a entidade recorrente que não existindo lei específica que atribua competência à Fazenda 
Pública para efectuar a representação judicial do Instituto da Vinha e do Vinho essa representação caberá 
ao presidente do Conselho Directivo, a dois dos seus membros ou a mandatário especialmente designado 
nos termos do artº 21º, n.º 1, alínea n) e n.º 3 da Lei 3/2004 (Lei quadro dos Institutos Públicos).

Fundamentação:
Afigura -se -nos que o recurso merece provimento.
Com efeito a lei não prevê, de uma forma genérica ou especial a atribuição de competência à 

Fazenda Pública para representar o Instituto da Vinha e do Vinho em juízo.
Dispõe o art. 15º, n.º 1 do CPPT que compete ao representante da Fazenda Pública nos tribunais 

tributários representar a administração tributária e, nos termos da lei, quaisquer outras entidades públicas 
no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal.

A representação pela Fazenda Pública de entidades não enquadráveis no conceito de administração 
tributária é feita «nos termos da lei», ou seja, como refere Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de 
Procedimento de Processo Tributário, anotado, 5ª edição, pag.195, «só ocorrerá se alguma lei a estabe-
lecer de forma genérica ou especial. Assim, quando estiver em causa a cobrança, através de processo de 
execução fiscal, de uma dívida não tributária, de que é credora uma entidade pública, na falta de norma 
que atribua ao Representante da Fazenda Pública competência para a sua representação processual, ela 
caberá ao órgão que tiver poderes para representar em juízo, através de mandatário judicial».

À Fazenda Pública compete, pois, representar outras entidades públicas no processo judicial tri-
butário e no processo de execução fiscal, mas apenas nos termos da lei, i.e. se tal representação estiver 
prevista de uma forma genérica ou especial.

Porém os estatutos do Instituto da Vinha e do Vinho não contêm norma que atribua competência 
para a sua representação à Fazenda Pública, sendo que no caso está em causa a cobrança de uma dívida 
não tributária.

Por outro lado, em matéria de representação externa e judiciária, e sendo o Instituto da Vinha e 
do Vinho um instituto público, resulta do art. 21º, n.º 1, alínea n) e n.º 3 da Lei 3/2004 (Lei Quadro 
dos Institutos Públicos) que os institutos públicos são representados, designadamente em juízo ou na 
prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho directivo, por dois dos seus membros, ou por 
mandatários especialmente designados directivo.

Aliás o entendimento sustentado pela entidade recorrente vem de encontro à jurisprudência deste 
Supremo Tribunal Administrativo de que são particularmente significativos os Acórdãos de 20.05.2009, 
recurso 388/09, e de 13.01.2010, recurso 1129/09, ambos in www.dgsi.pt.

E a este entendimento não obsta o facto de estar em causa uma reclamação de actos do órgão de 
execução fiscal e não uma oposição ou uma impugnação.

Como bem refere a recorrida não obstante estar em causa a reclamação de um acto de um órgão 
de execução fiscal o certo é que esse acto foi praticado no interesse do Instituto da Vinha e do Vinho.

Nestes termos somos de parecer que nos presentes autos de reclamação de actos do órgão de 
execução fiscal, cabe ao conselho de administração do Instituto da Vinha e do Vinho representar aquela 
entidade em juízo, pelo que o recurso merece provimento, devendo ser revogado o julgado recorrido.”

Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
4 - O despacho recorrido tem o seguinte teor integral:
Questão Prévia apresentada pela Fazenda Pública, secundada pelo IVV ao que respondeu a Re-

clamante em sentido próximo ao que se segue, defendendo a legitimidade da Fazenda Pública para 
contestar:

No caso concreto dos autos o que é judicialmente impugnado é o despacho do Órgão de Execução 
Fiscal (o Chefe do Serviço de Finanças de Tondela) que indeferiu o pedido de isenção de garantia.

Não olvido o Ac. do STA referido pela Fazenda Pública mas, ou estamos a entender mal os 
preceitos que para a solução das questões em causa tem que ser chamados à colação ou então todo 
o quadro normativo que permite a execução das dívidas do IVV nos Serviços de Finanças tem que 
ser equacionado sob pena de se cair em paradoxos que originarão ineficiências, inoperacionalidades.

No caso concreto quem decidiu sobre o pedido de isenção de garantia foi, como já se disse, o Chefe 
do Serviço de Finanças de Tondela, que o fez no âmbito de uma execução fiscal, no pleno exercício das 
suas competências. Ele faz parte de uma cadeia hierárquica e funcional que em juízo é representada pelo 
Exm.º Representante da Fazenda Pública. Se subvertermos este quadro teremos o chefe do Serviço de 
Finanças a perguntar ao Director o IVV ou quem ele nomear se deve ou não dispensar a prestação de 
garantia? Aqui a Fazenda Pública não está a representar o IVV está a tomar posição sobre um despacho 
proferido por um Chefe do Serviço de Finanças no âmbito de uma execução fiscal.

O Ac. do STA referido respeita a uma situação que não é similar à presente, embora apresente 
algumas conexões e dai o que supra se disse.

Em conclusão, no caso concreto não estamos perante uma representação do IVV pela Fazenda 
Pública mas antes a Fazenda Pública a pronunciar -se sobre acto legitimamente praticado por Agente 
da Administração Fiscal, no âmbito de execução fiscal.
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Assim, desatende -se à questão prévia invocada pela Fazenda Pública pelo que a mesma deve 
apresentar a resposta nos termos para que foi notificada.

Não se tributa o incidente porque a posição defendida é compreensível face à jurisprudência que 
se invocou e entende -se como salvaguarda da posição da Fazenda Pública.

5 - A respeito da questão jurídica que é objecto do presente recurso - legitimidade do Represen-
tante da Fazenda Pública para intervir em reclamação judicial em representação do IVV - tem vindo a 
consolidar -se neste Supremo Tribunal jurisprudência firme e sucessivamente reiterada, da qual não se 
descortinam razões ponderosas para divergir - cfr. acórdãos de 2/5/09, 31/10/10, 26/1/11 e 9/2/11, nos 
recursos n.ºs 388/09, 1129/09, 1050/10 e 45/11, respectivamente.

Sendo assim, limitar -nos -emos a acompanhar o que foi dito nesses arestos, com as necessárias 
adaptações, tendo em vista um interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º, n.º 3 do CC).

Escreveu -se no citado acórdão de 2/5/09, recurso n.º 388/09:
“...Em situação semelhante à dos autos, mas no âmbito de um quadro normativo anterior à Lei 

quadro dos institutos públicos e aos actuais diplomas relativos à orgânica e Estatutos do Instituto da 
Vinha e do Vinho, pronunciaram -se os Acórdãos deste Tribunal de 7/11/2007 (rec. n.º 806/07) e de 
21/1/2009 (rec. n.º 1017/08) no sentido de que a representação em juízo do Instituto da Vinha e do Vinho 
cabe ao representante da Fazenda Pública, pois que os respectivos Estatutos, constantes ao tempo do 
Decreto -Lei n.º 99/97, de 26/4, seriam omissos quanto à atribuição de representação especial a outra 
entidade, decorrendo a legitimidade ao representante da Fazenda Pública das disposições conjugadas 
dos artigos 15.º, n.º 1, alínea a), 148.º, n.º 2, alínea a), 151.º, n.º 1 e 152.º do CPPT.

Das disposições legais acabadas de citar, apenas interessa especificamente considerar aqui o 
artigo 15.º, n.º, alínea a) do CPPT, pois que a aplicação de nenhuma das demais é questionada nem se 
lhes imputa qualquer violação.

Ninguém contesta nos autos que o pedido de dispensa de prestação de garantia e cujo indeferimento 
foi determinada por força de acto administrativo (vide fls…… dos autos), se deva fazer na execução 
fiscal instaurada pelo serviço de finanças territorialmente competente ou que o conhecimento dos 
incidentes judiciais ou as acções de impugnação deste processo executivo sejam da competência dos 
tribunais tributários. Questionada é apenas a legitimidade do Representante da Fazenda Pública para 
intervir em reclamação judicial em representação do IVV.

Dispõe o artigo 15.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, sob a epígrafe, Competência do representante 
da Fazenda Pública que, (Compete ao representante da Fazenda pública nos tribunais tributários: 
a) (‘R)epresentar a administração tributária e, nos termos da lei, quaisquer outras entidades públi-
cas no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal, donde é legítimo extrair que ao 
representante da Fazenda Pública pode caber a representação de outras entidades públicas no processo 
judicial tributário e no processo de execução fiscal, mas parece que apenas se e nos casos em que a lei 
lhe atribua essa representação.

Ora, tal não sucede no caso do IVV, como demonstraremos de seguida.
O Instituto da Vinha e do Vinho tem a natureza de instituto público integrado na administração 

indirecta do Estado (cfr. o art. 1.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 46/2007, de 27 de Fevereiro), sendo a sua 
orgânica actual a constante do Decreto -Lei n.º 46/2007 e os actuais Estatutos os que constam da Portaria 
n.º 219 -H/2007, de 28 de Fevereiro.

Em nenhum dos dois diplomas específicos actualmente em vigor relativos ao Instituto da Vinha 
e do Vinho se encontra disposição que atribua ao representante da Fazenda Pública a representação do 
instituto, sendo certo que neles não se encontra igualmente qualquer disposição relativa à representação 
em juízo desta entidade.

Mas desta omissão não decorre que tal representação caiba ao representante da Fazenda Pública. 
Tendo o IVV a natureza de instituto público, é -lhe aplicável a Lei -Quadro dos Institutos Públicos  - Lei 
n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo ao Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril  -, e in-
tegralmente, pois que a, sua regulamentação específica foi já objecto de revisão posteriormente à data 
de entrada em vigor daquela lei (cfr. o art. 50.º, n.º 1 da citada Lei n.º 3/2004).

Ora, nos termos da citada Lei -Quadro, que determina que as disposições dela constantes são 
de aplicação imperativa e prevalecem sobre as normas especiais actualmente em vigor, salvo na 
medida em que o contrário resulte expressamente da presente lei (cfr. o n.º 2 do seu artigo 1.º) a 
competência para constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, incluindo com o poder 
de substabelecer é atribuída ao conselho directivo (cfr. a alínea n) do n.º 1 do artigo 21.º da citada 
Lei), estabelecendo ainda que os institutos públicos são representados, designadamente em juízo 
ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho directivo, por dois dos seus membros, 
ou por mandatários especialmente designados directivo [cfr. o n.º 3 do artigo 21.º da citada Lei, 
com origem no n.º 3 do art. 18.º do projecto de lei -quadro dos institutos públicos da autoria de Vi-
tal Moreira, onde se anotava destinar -se este preceito a regular sensível matéria da representação 
legal do instituto  - cfr. VITAL MOREIRA, «Projecto de Lei -Quadro dos Institutos Públicos», iii 
Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública/Grupo de Trabalho para os Institutos 



327

Públicos, Relatório e proposta de lei -quadro sobre os Institutos Públicos, Lisboa, Setembro 2001. 
p. 415), prevendo -se a final que sem prejuízo do disposto na alínea n) do n.º 1, o conselho direc-
tivo pode sempre optar por solicitar o apoio e a representação em juízo por parte do Ministério 
Público, ao qual compete, nesse caso, defender os interesses do instituto (cfr. o n.º 4 do artigo 21.º 
da referida Lei).

Esta disciplina legal constante da Lei quadro dos institutos públicos, e como se disse aplicável ao 
IVV, bem se justifica atendendo à natureza jurídica destas entidades, pois que, como ensina FREITAS 
DO AMARAL (Curso de Direito Administrativo, volume 1, 3/.ª ed., 2006, p. 380), os institutos públi-
cos (são) entidades juridicamente distintas do Estado e os seus órgãos dirigentes são, em princípio, 
órgãos do instituto público e não órgãos do Estado; o seu pessoal é privativo do instituto público, não 
é funcionalismo do Estado; as suas finanças são para -estaduais, não são finanças do Estado; o seu 
património é próprio, não é património do Estado. Ora, sendo pessoas jurídicas distintas do Estado, 
com personalidade jurídica própria não obstante integrarem a administração estadual indirecta, o que 
é adequado à sua natureza é que sejam representadas em juízo pelos seus órgãos próprios ou por quem 
por eles for designado.

Deve, aliás, observar -se que esta foi, a orientação assumida por este Tribunal relativamente à 
representação em juízo em oposição à execução fiscal do “Instituto do Emprego e da Formação Pro-
fissional, I.P.” (Acórdão de 13 de Fevereiro de 2008, rec. n.º 968/07) e ao “Instituto de Financiamento 
e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas  - IFADAP” (Acórdão de 31 de Janeiro de 2008) 
e que aqui sufragamos igualmente, não obstante estar em causa uma reclamação judicial e não uma 
oposição e ser outro o Instituto Público em causa.

Pode, pois, concluir -se, conjugando a alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do CPPT com as disposições 
da Lei  - Quadro dos institutos públicos supra reproduzidas e as constantes da actual orgânica e estatu-
tos do IVV, que a representação em juízo do IVV cabe a mandatário especialmente designado para o 
efeito pelo Presidente do Instituto, mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação de acto de 
órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal (ao qual, não obstante correr a generalidade 
dos seus termos nos serviços de finanças, a lei atribui carácter judicial cfr. o n.º 1 do art. 103.º da Lei 
Geral Tributária), carecendo o representante da Fazenda Pública de legitimidade para assegurar essa 
representação...”.

Assiste, deste modo, razão à recorrente quanto à questão que suscita e daí que, carecendo o Re-
presentante da Fazenda Pública de legitimidade para assegurar a representação em juízo do IVV, deva 
ser ordenada a citação deste Instituto, na pessoa do seu representante legal, para, querendo, apresentar 
a resposta a que alude o n.º 2 do artigo 278.º do CPPT.

Procedem, assim, todas as conclusões da alegação da recorrente.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, anulando -se todo o processado a partir 

do despacho inclusive que ordenou a notificação da Fazenda Pública para contestar, devendo as autos 
baixar à primeira instância para citação do Instituto da Vinha e do Vinho.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Sociedade em liquidação. IRC. Adjudicação do património social.

Sumário:

 I — Embora os artigos 86.º, n.º 5 da LGT e 177.º, n.º 1 do CPPT exijam a prévia apre-
sentação de pedido de revisão da matéria colectável como condição da impugna-
bilidade judicial de actos tributários com base em erro na quantificação ou nos 
pressupostos da determinação indirecta da matéria tributável, essa condição de 
impugnabilidade não funciona se na impugnação forem invocados outros vícios, 
designadamente o vício de inexistência de facto tributário ou o vício de errada 
qualificação do acto jurídico que conduziu a Administração a concluir pela exis-
tência de rendimentos tributáveis.
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 II — Ocorre erro na qualificação jurídica da operação realizada no processo de liqui-
dação do património social se o acto de adjudicação ao único sócio do imóvel 
que integrava o activo imobilizado é qualificado pela Administração Tributária 
como acto de alienação onerosa do bem, erro que inquina todo o seu raciocínio 
sobre a sonegação da contraprestação que teria sido recebida pela sociedade e 
que, na realidade, o não foi.

 III — Essa qualificação do acto jurídico não é irrelevante, uma vez que a determinação 
do lucro tributável em sede de IRC é distinto nos dois casos.

 IV — No contencioso de mera legalidade, como é o caso do processo de impugnação 
judicial, o tribunal tem de quedar -se pela formulação do juízo sobre a legalidade 
do acto sindicado tal como ele ocorreu, apreciando a respectiva legalidade em 
face da fundamentação contextual integrante do próprio acto, estando impedido 
de valorar razões de facto e de direito que não constam dessa fundamentação.

Processo n.º 49/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Empresa Avenida, 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 da sentença proferida pelo proferida pelo Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Mirandela que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela sociedade 
“EMPRESA AVENIDA, LDA  - em liquidação”, contra o acto de liquidação adicional de IRC relativo 
ao exercício de 2000, no valor global de € 218.668,20.

Rematou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1. O princípio da capacidade contributiva encontra o seu campo de eleição, no momento da pro-

dução legislativa, oportunidade para o legislador consagrar as soluções que o promovam, ao nível da 
determinação da base tributável, das deduções e abatimentos e das taxas aplicáveis;

2. No plano da aplicação concreta das normas tributárias, o princípio da capacidade contributiva 
só será violado na justa medida da violação das normas que o densificam;

3. A liquidação efectuada com base nos factos da vida real a que a lei atribui relevância tributária, 
enquadrada pela estrita observância das regras de apuramento do lucro prescritas na lei, só violará o 
princípio da capacidade contributiva se for possível afirmar que o nível da tributação exigida em con-
creto é exagerado, por vício da quantificação;

4. Verificar a legalidade de uma concreta liquidação de imposto à luz do princípio da capacidade 
contributiva é tarefa que se situa no âmbito da quantificação;

5. Isto é tanto mais verdade, quando se assenta previamente que a qualificação dos factos efectuada 
pela Administração Tributária não é passível de qualquer censura;

6. A impugnação judicial com fundamento no erro da quantificação não pode ser deduzida por 
quem não tenha, previamente, usado o procedimento de revisão da matéria colectável;

7. No caso dos presentes autos, como se verifica dos factos provados, não houve recurso ao pro-
cedimento de revisão pelo que, qualquer fundamento atinente à quantificação não poderia ser objecto 
de pronúncia do Tribunal, mesmo que a coberto da sindicância da violação do princípio da capacidade 
contributiva;

8. Mesmo que assim não se possa entender, no caso concreto não se violou o referido princípio;
9. O lucro tributável das sociedades em liquidação é determinado com referência a todo o período 

de liquidação;
10. Na determinação do resultado de liquidação, havendo partilha dos bens pelos sócios, considera-

-se como valor de realização daqueles o respectivo valor de mercado;
11. A falta de pagamento efectivo de qualquer quantia, ao contrário do decidido na douta sentença 

recorrida, não invalida o apuramento de resultados, com base no valor de mercado dos bens transmitidos, 
deduzido se os houver, dos custos suportados durante o período de liquidação;

12. A matéria colectável assim apurada é a base da liquidação do IRC devido e traduz a capacidade 
contributiva do sujeito passivo de IRC, determinada nos termos da lei;

13. A capacidade contributiva manifestada no apuramento do resultado da liquidação das sociedades 
é objecto de tributação na esfera jurídica da sociedade e dos respectivos sócios, sendo que no caso destes 
últimos, é mitigada pela via da eliminação da dupla tributação dos lucros prevista no código do IRS.

14. A douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 73º a 75º do CIRC.
Nestes termos e nos mais que serão doutamente supridos por Vossas Excelências, deverá ser dado 

provimento ao presente recurso e reafirmada a legalidade da liquidação de IRC impugnada.
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4.2 A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. Neste Supremo Tribunal, o Exm.º Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que 

devia ser concedido provimento ao recurso, aduzindo a seguinte argumentação:
«Fundamentação: afigura -se -nos que a recorrente terá razão quanto à não violação do princípio 

da capacidade contributiva, mas não quanto à impossibilidade de impugnação por invocação de erro 
na quantificação.

É que, como se pode ver de fls. 127, a decisão recorrida não conheceu dos fundamentos inte-
gradores da errónea quantificação, limitando -se a conhecer do vício de violação de lei por erro na 
qualificação do facto tributário.

Deverá improceder, nesta parte, a argumentação da recorrente.
Mas já não será assim no que tange à violação do princípio da capacidade contributiva, ínsito 

no art. 104º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa.
O referido normativo expressa a opção de o legislador constitucional pelo princípio da tributação 

do rendimento real em matéria de tributação das empresas.
Assim o rendimento real das empresas, a que se refere aquele preceito constitucional, é o rendi-

mento efectivo de harmonia com o princípio da capacidade contributiva determinada por declaração 
do contribuinte (Cf. Nuno Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal, vol. 1, pag. 131).

Mas tal princípio não é absoluto e admite excepções.
Como refere o Prof. José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2 edição, pág., 462, a Constituição 

“permite, excepcionalmente, que a tributação das empresas se possa fazer pelo seu rendimento nor-
mal, seja este o rendimento médio de uma série de anos, que uma empresa poderia obter operando 
em condições normais (isto é, nas condições mais frequentes nessa época e lugar e com a diligência, 
técnica e preços geralmente praticados), seja o rendimento de determinado ano, que uma empresa 
poderia obter operando em condições normais”.

Também Rui Duarte Morais refere nos seus Apontamentos ao IRC, pág. 60, que o princípio da 
tributação do rendimento real não tem um valor absoluto (como resulta claro do cuidado que o legis-
lador constitucional teve ao fazer constar o advérbio fundamentalmente do texto do art. 104, n.º 2 da 
Constituição da República), podendo ter que ceder perante outros interesses igualmente merecedores 
de tutela constitucional, como sejam o de uma mais justa repartição dos encargos tributários (lograda, 
pelo combate á evasão praticada por alguns).

Daí que, tendo em conta tais situações, o preceito constitucional apenas exija que a tributação 
incida «fundamentalmente» sobre o rendimento real das empresas. (Vide também sobre a questão J.J. 
Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República, anotada, 2ª edição, pág. 467.)

E é precisamente a hipótese prevista no art. 74º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas, que estabelece que na determinação do resultado da liquidação, havendo parti-
lha dos bens patrimoniais dos bens pelos sócios, considera -se como valor de realização daqueles o 
respectivo valor de marcado.

A norma tem como objectivo obviar a evasão fiscal, nomeadamente evitar a subvalorização dos 
bens patrimoniais partilhados aos sócios no decurso da liquidação da sociedade, estabelecendo -se 
como valor de realização o valor de mercado (Comentário do CIRC anotado, ed. DGCI, ao artº 68º 
do CIRC (actual 73º).

Daí que se entenda que a aplicação do preceito não viola o princípio da capacidade contributiva, 
ínsito no art. 104º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa.

Nestes termos somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando-
-se o julgado recorrido.»

1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir as questões 
colocadas.

2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. A impugnante foi dissolvida por sentença de 25/01/1996 proferida no Processo n.º 249/1994 

que correu termos no Tribunal Judicial de Peso da Régua, na sequência do que se procedeu à liquidação 
do respectivo património nos termos constantes do doc. 3 junto com a petição inicial, cujo teor se dá 
aqui por integralmente reproduzido do qual consta o seguinte:

«(…)
E PELO PRIMEIRO OUTORGANTE FOI DITO:
Que o seu representado é o único sócio e gerente da sociedade comercial por quotas com a firma 

“EMPRESA AVENIDA LIMITADA”...
(...)
Que dissolvida a sociedade, possui no seu activo o seguinte bem imóvel:
Prédio urbano  - Cine Teatro Avenida (…)
Que atribui ao referido prédio o valor de CEM MILHÕES DE ESCUDOS.
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Que não há lugar à partilha em virtude de à data da dissolução da extinta sociedade o seu 
representado ser o único sócio da mesma, motivo pelo qual se procede unicamente à liquidação do 
referido património.

Que nos termos expostos dá por concluída a liquidação do património da referida sociedade, 
considerando a mesma extinta a partir desta data.

(...)».
2. Na sequência de uma acção de fiscalização a que procederam os Serviços de Inspecção Tributária 

da Direcção Distrital de Finanças de Vila Real, foram efectuadas correcções à impugnante, em sede de 
IRC, relativamente ao ano de 2000  - cfr. doc. de fls. 32 do processo administrativo apenso, cujo teor 
se dá aqui por integralmente reproduzido.

3. Do relatório de inspecção tributária subjacente à liquidação impugnada, cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido, consta o seguinte (cfr. doc. de fls. 27 do processo administrativo apenso):

«(...)
4. MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DO FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS IN-

DIRECTOS
4.1. Comportamento perante a Administração Fiscal, elementos declarativos e contabilísticos.
O S.P. tem revelado um comportamento marginal na sua relação com a Administração fiscal.
1. Não entregou a declaração de Rendimentos Modelo 22 do exercício do 2000.
2. Não apresentou a declaração anual do exercício de 2000.
3. Verifica -se também que não remeteu ao SIVA as declarações periódicas de IVA, referentes aos 

meses de Janeiro a Maio do ano de 2000.
4. Não tendo sido possível contactar com a sociedade ou quem a representasse, notificamos por 

carta registada com aviso de recepção, para o domicílio fiscal do sócio gerente, quer a sociedade, quer 
o sócio gerente... para no dia 23 de Março do ano corrente... ter presente nos Serviços de Finanças de 
Peso da Régua os elementos de escrita. Na data, hora e local designados não compareceu qualquer 
pessoa...

5. Perante o facto, notificámos por carta registada com aviso de recepção para o domicílio fiscal 
do sócio gerente... para no prazo de 10 dias proceder à regularização da escrita... No mesmo acto 
notificamos igualmente para no dia 13 de Abril do mesmo ano... ter presente nos Serviços de Finanças 
de Peso da Régua os elementos de escrita. Na data, hora e local designados... não nos foram exibidos 
quaisquer documentos, nem fomos contactados.

(...)
4.2 Venda de imóvel
1. O único sócio e gerente procedeu à liquidação da sociedade e à afectação a si próprio de um 

imóvel possuído pela sociedade... por a sociedade ter sido dissolvida judicialmente nos autos de acção 
sumária número 249/94...

2. Verificou -se que no acto da escritura de liquidação de património, foi atribuído ao seu único 
sócio o património da empresa, a que foi dado o valor de 100.000.000$00 (498.797,90 Euros).

4.3 Não regularização/Recusa de exibição da contabilidade
(...)
3. Apesar de notificado para proceder à regularização/reconstituição dos seus elementos de 

escrita... facto que nunca ocorreu, pois nem sequer compareceu.
4. Face à não regularização da recusa de exibição da contabilidade, estamos perante a impos-

sibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta 
determinação da matéria tributária, pelo que estão assim reunidos os pressupostos para a aplicação 
de métodos indirectos previstos no artigo 87º e seguintes da Lei Geral Tributária...

(...)
5. CRITÉRIOS E CÁLCULOS DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTODOS 

INDIRECTOS
5.1 Proveitos
(...)
2. Vamos aceitar que os proveitos resultam apenas da venda do imóvel referido, ou seja 

498.797,90 Euros.
5.2 Cálculo das correcções em IRC/IVA
1. Para efeitos de IRC, o lucro tributável resulta do valor da venda do imóvel diminuído do valor 

de aquisição, abatido das amortizações praticadas.
Da última declaração mod. 22 de IRC apresentada, referente ao ano de 1993... verifica -se junto 

do mapa de reintegrações e amortizações que a aquisição do imóvel remonta ao ano de 1928, com o 
valor de 3.491,16 € (700.000$00), não constando que tenha sido praticada qualquer amortização. Na 
ausência de reintegrações, a alínea. B) do n.º 2 do art. 3º do Dec. Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro 
considera período máximo de vida útil, aquele que corresponde a metade da taxa máxima. No caso 
presente; a taxa de reintegração é de 5% (código 2025) que corresponde a um período de mínimo de 
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vida útil de 20 anos e máximo de 40 anos. Entre 1928 e 2000 decorreram 72 anos, pelo que o bem se 
considera totalmente amortizado.

Assim, para efeitos de IRC o valor a considerar para efeitos de lucro tributável é o valor de 
498.797,90 €, cujo valor seria também considerado para efeitos de IVA, se o acto dele não se encon-
trasse isento, por se tratar de operação sujeita a sisa (nº 31 do art. 9º do CIVA).

(...)».
4. No seguimento da referida fiscalização, a Administração Tributária procedeu à fixação do ren-

dimento colectável da impugnante para o ano de 2000, nos termos constantes dos docs. 34 do processo 
administrativo apenso, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

5. O acto de fixação do lucro tributável do ano de 2000 foi notificado à impugnante (cfr. doc. de 
fls. 37 do processo administrativo apenso).

6. A impugnante não pediu a revisão da matéria tributável.
3. A questão a decidir no presente recurso jurisdicional, considerando o teor das conclusões da 

alegação da Recorrente, consiste em saber se a sentença recorrida incorreu em erro ao julgar procedente 
a impugnação judicial por ofensa do princípio da capacidade contributiva, na medida em que:

− tal vício se situa no âmbito da quantificação da matéria colectável determinada por métodos 
indirectos, traduzindo um erro de quantificação, que não podia ter sido conhecido pelo tribunal por 
falta de prévia revisão da matéria colectável, em conformidade com o disposto nos artigos 86.º, n.º 5, 
da LGT e 117.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário  - (conclusões 1ª a 7ª);

− não houve violação do referido princípio, porquanto na determinação do resultado da liquidação 
do património societário, havendo partilha de bens pelos sócios, há que considerar todo o período de 
liquidação e ponderar que o valor de realização corresponde ao valor de mercado do bem partilhado, 
pelo que a falta de pagamento de qualquer quantia à sociedade não invalida o apuramento de resultados 
com base no valor de mercado do imóvel adjudicado, o qual representa, assim, a matéria colectável e 
a capacidade contributiva do sujeito passivo em sede de IRC, em conformidade com o disposto nos 
artigos 73º a 75º do CIRC  - (conclusões 8ª e segs.).

Vejamos.
Relativamente à primeira questão, cumpre recordar que a Impugnante invocara neste autos, além 

do mais, que ao qualificar como venda o simples acto de adjudicação do único bem que integrava 
o activo imobilizado da sociedade ao sócio para efeitos de liquidação do património societário, a 
Administração Fiscal teria incorrido numa errada qualificação do facto tributário, conducente à 
liquidação de imposto sobre um rendimento que a sociedade não auferiu, pois que a adjudicação 
não envolveu qualquer contrapartida ou proveito para a sociedade (ao contrário do que sucederia 
se tivesse ocorrido uma venda), com o que se teria violado o princípio constitucional da capacidade 
contributiva.

A decisão recorrida conheceu da questão  - na decorrência do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Administrativo, a fls. 138/144, que lhe impôs esse conhecimento  - e julgou procedente o invo-
cado vício, com o argumento de ter inexistido qualquer transmissão onerosa do imóvel, mas a sua mera 
adjudicação ao único sócio, que não envolveu o pagamento de quantias ou a obtenção de contrapartidas 
para a sociedade, pelo que não se verificaria o pressuposto económico denunciador de uma capacidade 
contributiva geradora de imposto.

Ora, se é certo que os artigo 86.º n.º 5 da LGT e 177.º, n.º 1 do CPPT exigem a prévia apresen-
tação de pedido de revisão da matéria colectável como condição da impugnabilidade judicial de actos 
tributários com base em erro na quantificação ou nos pressupostos da determinação indirecta da matéria 
tributável, não é menos certo que essa condição de impugnabilidade já não funciona se na impugnação 
forem invocados outros vícios para além daqueles, designadamente o vício de inexistência de facto 
tributário ou o vício de errada qualificação do acto jurídico que conduziu a Administração a concluir 
pela existência de rendimentos tributáveis.

No caso vertente, a decisão sob recurso não conheceu de um fundamento integrador de errónea 
quantificação da matéria colectável, mas de questão relativa à qualificação jurídica da operação que 
incidiu sobre o imóvel no decurso do processo de liquidação do património societário, considerando -a 
como uma mera adjudicação ao sócio, sem contrapartidas económicas para a sociedade. O que não 
consubstancia vício cujo conhecimento contencioso esteja sujeito a prévia apresentação de pedido de 
revisão da matéria colectável.

Termos em que não pode proceder esta questão.
Relativamente à segunda questão, importa salientar que a liquidação impugnada resultou do facto 

de a Administração Tributária ter considerado que haviam sido sonegados proveitos ao lucro tributável 
da sociedade, provenientes da venda ao sócio do prédio urbano que integrava o activo imobilizado desta 
sociedade e que constituía todo o seu património social, pelo preço declarado de € 498.797,90.

Nesse pressuposto, a Administração procedeu à determinação, para efeitos de IRC, do lucro tributá-
vel resultante «do valor da venda do imóvel diminuído do valor de aquisição, abatido das amortizações 
praticadas», chegando à conclusão, perante o período máximo de vida útil do imóvel, da taxa de rein-
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tegração (de 5%) e da sua total amortização, que o valor a considerar «para efeitos de lucro tributável 
é o valor de 498.797,90 €, cujo valor seria também considerado para efeitos de IVA, se o acto dele não 
se encontrasse isento, por se tratar de operação sujeita a sisa (nº 31 do art. 9º do CIVA».

Ora, tal como decorre à evidência da materialidade fáctica apurada, não houve, efectivamente, 
nenhum acto de venda ou alienação onerosa do prédio, gerador dos rendimentos que foram determina-
dos pela Administração nos moldes acima expostos, tendo ocorrido um evidente erro na qualificação 
jurídica da operação realizada no processo de liquidação do património social, assim ficando inquinado 
todo o seu raciocínio sobre a sonegação da contraprestação que teria sido recebida pela sociedade e 
que, na realidade, o não foi. O que justifica a decisão sobre a violação do princípio constitucional da 
capacidade contributiva enunciado no artigo 104.º, n.º 2 da CRP.

E não se diga que é irrelevante a qualificação do acto jurídico como acto de alienação onerosa ou 
como adjudicação ou partilha dos bens pelos sócios, uma vez que a determinação do lucro tributável em 
sede de IRC é distinto nos dois casos. Enquanto na transmissão onerosa de elementos do activo imo-
bilizado o valor a considerar para efeitos de lucro tributável em sede de IRC é determinado em função 
dos ganhos obtidos face ao valor da contraprestação recebida (valor de realização) em conformidade 
com o disposto no artigo 46.º, n.º 3, alínea f) do CIRC, já no acto de partilha o rendimento -acréscimo é 
determinado em função do valor de mercado do bem partilhado (valor de realização) em conformidade 
com o disposto no artigo 74.º do CIRC. Razão por que, no caso vertente, foi considerado para efeitos 
de determinação do lucro tributável o valor da contraprestação recebida (498.797,90 €), ignorando -se 
por completo o valor de mercado do imóvel.

A Fazenda Pública vem agora invocar que a falta de pagamento efectivo de qualquer quantia não 
impede a tributação, na medida em que, perante o disposto nos artigos 73.º a 75.º do CIRC (1), o lucro 
tributável das sociedades em liquidação é determinado com referência a todo o período de liquidação e 
que havendo partilha dos bens patrimoniais pelos sócios se deve considerar como valor de realização o 
valor de mercado desses bens (deduzido dos custos suportados durante o período de liquidação) e que 
a matéria colectável assim apurada constitui a base da liquidação do IRC devido e traduz a capacidade 
contributiva do sujeito passivo de IRC.

Esquece -se, porém, que o acto de liquidação de IRC impugnado não teve por suporte fundamen-
tador as normas contidas nos artigos 73.º a 75.º do CIRC, pois conforme decorre do teor do relatório 
da acção inspectiva, as correcções efectuadas tiveram por pressuposto e fundamento a existência de 
rendimentos provenientes da alienação onerosa do imóvel, e não a existência de partilha ou adju-
dicação do património societário pelos sócios, razão por que não foi ponderado, na determinação 
do lucro tributável, todo o período de liquidação, como estipula o artigo 73.º (a acção inspectiva 
só incidiu sobre o exercício do ano 2000, quando o período de liquidação decorreu desde 1996 até 
2000), nem foi considerado como valor de realização o valor de mercado do imóvel deduzido dos 
custos suportados durante o período de liquidação, como determina o artigo 74º do CIRC, mas, an-
tes, o valor declarado na escritura pública de venda como valor da contraprestação (498.797,90 €) 
tal como acontece na determinação do lucro tributável decorrente de acto de alienação onerosa do 
património da sociedade.

Ora, no contencioso de mera legalidade, como é o caso do processo de impugnação judicial, o 
tribunal tem de quedar -se pela formulação do juízo sobre a legalidade do acto sindicado tal como ele 
ocorreu, apreciando a respectiva legalidade em face da fundamentação contextual integrante do próprio 
acto. Porque o contribuinte tem de defender -se apenas dos pressupostos enunciados na fundamentação 
contextual do acto tributário e dos quais se distraíram os efeitos lesivo, o tribunal está impedido de 
valorar valoração de razões de facto e de direito que não constam dessa fundamentação, isto é, que 
não foram invocados para conduzir ao acto tributário impugnado, pois se assim não fosse o particular 
ver -se -ia surpreendido em juízo com a invocação de uma outra realidade e isso representaria uma con-
tracção do seu direito de recurso contencioso face à impossibilidade de utilizar os meios conferidos 
por lei para sindicar os actos tributários e que são mais favoráveis que os meios conferidos por lei para 
impugnar decisões judiciais.

Pelo que não pode relevar a argumentação ora expendida pela Recorrente, assim 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.

Custas pela Recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Dulce Neto (relatora) — António Calhau — Valente Torrão.

(1) Que correspondiam aos artigos 65.º a 67.º antes das alterações introduzidas ao CIRC pelo Dec. Lei n.º 198/2001, de 
3 de Julho. 
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 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Processo n.º 79/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Cruz Martins & Wahl, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – Cruz Martins & Wahl, Lda, notificada do acórdão de 29/09/2010, que concedeu provimento ao 
recurso jurisdicional interposto pela Fazenda Pública da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Braga, revogando -a, julgando, assim, improcedente a impugnação judicial por aquela deduzida e man-
tendo a liquidação impugnada, vem requerer a sua reforma e nulidade, alegando, para tanto, o seguinte:

1  - Sem prejuízo de, desde já, anunciar a sua intenção de recorrer para o Tribunal Constitucional, 
a requerente considera que o Douto Acórdão proferido nestes autos incorre num manifesto lapso que 
condiciona o seu conteúdo e o sentido da sua decisão.

2  - Efectivamente, considera a requerente que, para ser proferida decisão final sobre a questão 
controvertida dos presentes autos, deve ter lugar produção de prova,

3  - não podendo, sem mais, ser dada matéria de facto como não provada,
4  - se nem sequer chegou a haver julgamento.
5  - E essa questão é tanto mais importante, quanto as circunstâncias de terem sido pagos na Ale-

manha os impostos em causa nos autos,
6  - e de o próprio fisco ter despoletado, por promoção e iniciativa da requerente, procedimento 

amigável tendente a evitar a dupla tributação em conformidade com a Convenção em vigor entre Por-
tugal e Alemanha,

7  - poderem ser relevantes e até decisivos para uma boa decisão para a presente demanda.
8  - Face ao teor do Douto Acórdão dos autos, impõe -se concluir pela relevância do requerimento 

da requerente de fls, (requerimento apresentado em 29/10/2009 contendo ofício da Direcção de Serviços 
de Relações internacionais da Direcção -Geral de Impostos),

9  - que apenas não foi considerado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga porque, já 
então tinha sido proferida a Douta Sentença de Primeira instância que deu origem à interposição e 
prossecução do recurso dos presentes autos.

10  - Ora, tendo este Alto Tribunal alterado o sentido da Douta Sentença de Primeira Instância, 
impõe -se que aprecie o teor desse requerimento da requerente,

11  - bem como o ofício aludido,
12  - que consubstancia um reconhecimento do próprio fisco da razão que assiste à posição da 

requerente.
13  - Assim, considera a requerente que, por um lado, não pode o Douto Acórdão dos autos concluir 

pela improcedência da impugnação,
14  - mas, quando muito, apenas pela baixa do processo à Primeira Instância para prosseguimento 

dos autos com produção de prova e prolacção de nova sentença.
15  - Por outro lado, deveria este Alto Tribunal ter apreciado e considerado o ofício da Direcção 

de Serviços de Relações Internacionais junto pela requerente após a prolacção da Douta Sentença de 
Primeira Instância,

16  - e que, apenas porque a impugnação já tinha sido considerada procedente, não foi considerado,
17  - nem tido em conta,
18  - devendo sê -lo agora por este Alto Tribunal,
19  - sob pena de omissão de pronúncia,
20  - geradora de nulidade aqui expressamente invocada.
No requerimento a que se refere o n.º 8, pode ler -se o seguinte: [a requerente] “vem juntar aos 

autos cópia de ofício que ‘acabou de receber’ da Direcção de Serviços de Relações Internacionais, 
que dá conta de que foi instruída a Direcção de Finanças de Braga ‘com a indicação de que quaisquer 
processos relacionados com esta questão que ainda estejam pendentes deverão ser objecto de decisão 
de arquivo’, pelo que, face a tal posição do fisco, impõe -se concluir pela procedência da impugnação 
dos presentes autos e pela anulação da liquidação tributária em questão, uma vez que o fisco acolheu 
os argumentos da impugnante e resolveu a questão controvertida através do procedimento amigável 
entretanto despoletado envolvendo o sujeito tributário principal”.

Nesse ofício dá -se conta dos concretos termos em que o acordo com as autoridades Fiscais Alemãs 
e relacionadas com a tributação do sujeito passivo Wolfgang Wahl foi efectuado (fls. 120 e 121).

A Fazenda Pública, notificada do requerimento da reclamante, respondeu nos seguintes termos:
1. É obvio que a Recorrida não pode ignorar que o Supremo Tribunal Administrativo, nos termos 

do disposto no n.º 3 do artigo 12º do ETAF, segundo o qual “O plenário e o pleno de cada secção apenas 
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conhecem de matéria de direito”. E nos termos do disposto no n.º 5 do mesmo artigo “A Secção de 
Contencioso Tributário conhece apenas de matéria de direito nos recursos directa mente interpostos de 
decisões proferidas pelos tribunais tributários.

2. Assim, o Supremo Tribunal Administrativo, ao prolatar o Acordão posto em crise pela Recorrida, 
não podia modificar a factualidade dada como provada/não provada pela sentença recorrida.

3. Daí que no n.º 2 do Acórdão se diga que “A sentença fixou a seguinte matéria de facto:” — a 
enunciada nos nºs de 1 a 8  - e se indique também a “Matéria de facto não provada:” — a referida nos 
n.ºs 1 e 2.

4. Da sentença proferida no tribunal de 1ª instância  - tribunal a quo  - é que a Recorrida deveria, 
se entendia que a matéria de facto dada como provada/não provada a prejudicava, ter recorrido. Ora

5. O recurso interposto foi apenas o da Fazenda Pública, não tendo a ora Requerente revelado 
qualquer interesse em recorrer. E

6. Não o tendo feito nesse momento não pode agora vir atacar o Acórdão “reformando”.
7. O Supremo Tribunal Administrativo fez o que lhe competia: julgou apenas em matéria de direito, 

como é da sua competência, e no âmbito das conclusões das alegações da Recorrente.
8. A mais não era obrigado e a tal se devia conter, de acordo com as normas que traçam a sua 

competência em razão da hierarquia  - as normas citadas do ETAF.
Nestes termos e nos mais de direito que o douto suprimento de Vs. Exas. garante, deve o pedido 

da Requerente, de reforma do Acórdão, ser indeferido e este ser mantido nos seus precisos termos.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que deve ser julgado improce-

dente e indeferido o requerimento do pedido de reforma, com o fundamento de que é “lícito a qualquer 
das partes requerer a reforma da sentença quando constem do processo documentos ou quaisquer 
elementos que só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por 
lapso manifesto, não haja tomado em consideração. Não é o caso dos documentos ora juntos (…) que 
se referem a factos supervenientes à prolação do acórdão e que por isso, não por lapso manifesto, não 
foram tomados em consideração.

Mostra -se pois esgotado o poder jurisdicional quanto à matéria da causa (art.º 666 do C. Civil), 
não se verificando, por outro lado, os pressupostos da reforma de acórdão (não houve lapso manifesto)”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Nos termos das disposições combinadas dos artºs 669º, n.º 2, 716º e 732º
do Código de Processo Civil, é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando 

tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurí-
dica dos factos, constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem, 
necessariamente, decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em 
consideração.

“A inovação é justificada no relatório do Decreto -Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, nos 
termos seguintes:

Sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material, e no entendimento 
de que será mais útil à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da justiça coenvolve, 
corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite -se, embora em termos necessaria-
mente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de julgamento, mediante a 
reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso acontecerá nos casos em que, por 
lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica, a sentença tenha sido 
proferida com violação de lei expressa ou naqueles em que dos autos constem elementos, designada-
mente de índole documental que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão em sentido diverso 
e não tenham sido considerados igualmente por lapso manifesto.

E, como tem entendido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitu-
cional, prevê -se assim a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões 
de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso.

Cfr. respectivamente, os acórdãos de 16 de Novembro de 2000 – recurso n.º 46.455, de 17 de 
Março de 1999 – recurso n.º 44.495, e de 11 de Julho de 2001 – recurso n.º 46.909.

E Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444”
(Acórdão desta Secção do STA de 26/9/07, proferido no recurso n.º 828/06).
Ora, da leitura do acórdão reformando não se extrai que tenham sido cometidos erros desse tipo.
Com efeito, o documento de fls. 121, supra referido (vide n.º 8 do requerimento de fls. 115 e 115 vº), 

foi junto aos autos já depois de prolatado o acórdão reformando, pelo que ficou, assim, precludida a 
possibilidade legal de ser tomado em consideração para efeito da requerida reforma, pois, como vimos, 
o pedido de reforma do acórdão apenas logra aplicação quando dos documentos e outros elementos do 
processo se imponha decisão diversa da proferida por não terem sido tomados em consideração, em 
resultado, também, de lapso manifesto do juiz.

Ora, não se encontrando o referido documento junto aos autos é evidente que não podia ter sido 
levado em consideração, sendo certo que, nesta altura, já se havia esgotado o poder jurisdicional deste 
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Supremo Tribunal quanto à matéria da causa (cfr. artº 666º, n.º 1 do CPC), como bem anota o Exmº 
Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer.

Pelo que é, assim, patente a inexistência de erro ou lapso manifesto fundamentor da requerida 
reforma do aresto em causa.

3 – Por outro lado, alega a requerente que o acórdão reformando devia ter apreciado e considerado 
o ofício da Direcção de Serviços de Relações Internacionais, o qual foi junto a fls. 58, após a prolação da 
sentença da 1ª instância, o que constitui omissão de pronúncia geradora de nulidade, que agora argui.

Como é sabido, a nulidade da sentença por omissão de pronúncia verifica -se quando o tribunal deixe 
de se pronunciar sobre questões que devia apreciar (cfr. artºs 125º do CPPT e 668º, n.º 1, alínea d) do CPC).

Na falta de norma naquele diploma sobre os deveres de cognição do tribunal, há que recorrer à 
norma do artº 660º, n.º 1 do CPC, por força do disposto no artº 1º do CPTA.

Naquele normativo, impõem -se ao juiz o dever de conhecer todas as questões que as partes te-
nham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução 
dada a outras.

O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que, quando o tribunal consciente e funda-
damente não toma conhecimento de qualquer questão, poderá haver erro de julgamento, se for errado 
o entendimento em que se baseia esse conhecimento, mas não nulidade por omissão de pronúncia.

Esta só ocorrerá nos casos em que o tribunal, pura e simplesmente, não tome posição sobre qual-
quer questão que devesse conhecer, inclusivamente, não decidindo explicitamente que não pode dela 
tomar conhecimento.

Por outro lado, os recursos jurisdicionais visam modificar as decisões recorridas e daí que o seu 
objecto sejam os vícios e erros de julgamento que o recorrente lhes atribua, sendo certo que o seu âmbito 
é delimitado pelas conclusões da sua motivação (cfr. artºs 684º, n.º 3 e 690º, n.º 1 do CPC).

Posto isto e voltando ao caso em apreço, o recurso que subiu a este Supremo Tribunal foi inter-
posto pela Fazenda Pública, sendo certo que a agora requerente não contra -alegou, nem impugnou a 
decisão proferida pela 1ª instância sobre pontos especificados da matéria de facto, não impugnados 
pela recorrente, ou seja, não interpôs recurso subordinado.

Ora, da análise da referida motivação do recurso ressalta à evidência que nenhuma alusão é ali 
feita ao documento agora em questão ou que com ele esteja relacionado.

Por outro lado, da leitura desse documento resulta que, no mesmo, nenhuma referência é feita à 
liquidação do imposto em causa, nomeadamente quanto à sua nulidade. O que ali se refere é tão só que 
se encontra pendente na Direcção de Serviços das Relações Internacionais um procedimento amigável 
com as Autoridades Fiscais Alemãs, ao mesmo tempo que se solicita informação sobre “o número de 
dias por cada exercício desde 2001, até ao corrente, o gerente dessa sociedade Sr. Wolfang Wahl, esteve 
em Portugal ao serviço da mesma”.

Sendo assim, este Supremo Tribunal só tinha que emitir pronúncia sobre as questões suscitadas 
pela então recorrente na sua motivação do recurso.

Não tinha que se pronunciar sobre o mesmo documento, como pretende, agora, a requerente.
Deste modo e nesta parte, também não se verifica a arguida nulidade por omissão de pronúncia.
Razão por que a pretensão da recorrente não pode proceder.
4 – Nestes termos e face ao exposto, acorda -se em indeferir quer o pedido de reforma do acórdão, 

quer a arguição da nulidade.
Custas pela requerente, fixando -se a taxa de justiça devida em 4 UCs.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto praticado pelo órgão da execução fiscal. Prescrição.

Sumário:

 I — A revogação do n.º 2 do artigo 49º da LGT (operada pelo artigo 90º da Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29/12) é inaplicável nos casos em que o período superior a um 
ano de paragem do processo de execução fiscal já tinha decorrido antes do início 
da vigência dessa norma revogatória (cfr. o artigo 91º da citada Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29/12).
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 II — A reclamação prevista nos artigos 276º e seguintes do CPPT não se inclui entre 
os casos de suspensão da prescrição abrangidos pelas designações genéricas de 
meios processuais incluídas no n.º 4 do artigo 49º da LGT.

Processo n.º 125/11 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa.
Recorrido: Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Câmara Municipal de Lisboa recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Tributário de 

Lisboa, julgou procedente a reclamação de actos do órgão da execução fiscal deduzida pela executada 
Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso contra o acto da Directora Municipal de Finanças que de-
terminou a redução da penhora efectuada no âmbito da respectiva execução fiscal por dívidas da taxa 
de conservação de esgotos e declarou prescritas aquelas dívidas quanto aos anos de 1999 e 2000.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1ª  - A sentença recorrida apenas considerou relevante a verificação de factos interruptivos da 

prescrição, nos termos previstos na Lei Geral Tributária (LGT), negando o efeito suspensivo da mesma 
prescrição relativamente aos factos invocados pela Fazenda Pública, ao abrigo do n.º 4, do artigo 49º, 
da mesma Lei.

2ª  - A correcta aplicação do n.º 4, do artigo 49º, da LGT, designadamente, no que respeita à 
suspensão da contagem da prescrição no período correspondente à pendência dos autos de oposição à 
penhora teria obstado à declaração da prescrição da dívida exequenda.

3ª  - A dívida exequenda reporta -se à taxa de conservação de esgotos relativa aos anos de 1999 e 
2000 e tratando -se de um tributo periódico, o prazo de prescrição começou a correr a partir do termo do 
ano em que se verificou o facto tributário, nos termos do n.º 1, do artigo 48º, da LGT – respectivamente 
1 de Janeiro de 2000 e 1 de Janeiro de 2001.

4ª  - Porque as dívidas em questão se reportam presentemente aos anos de 1999 e 2000, elegeu -se 
o processo de execução fiscal mais antigo como processo principal.

5ª  - No âmbito deste processo salientam -se os seguintes factos relevantes para apreciação da 
matéria em apreço – suspensão da contagem do prazo prescricional:

a) A execução foi autuada em 28 de Maio de 2001 sob o n.º 1106200101063065;
b) A executada foi citada em 5 de Junho de 2001;
c) O processo de execução fiscal esteve parado desde 5 de Junho de 2001 até 30 de Outubro de 

2007, data em que se efectuou a penhora de créditos de conta bancária na Caixa Geral de Depósitos;
d) A Reclamante deduziu oposição à penhora em 5 de Dezembro de 2007.
e) Por Acórdão proferido em 16 de Junho de 2009, pelo Tribunal Central Administrativo Sul, 

transitado em julgado em 2 de Julho de 2009, foi decidido, em confirmação da sentença proferida em 
15 de Janeiro de 2009:

1  - Declarar a prescrição da dívida dos anos de 1997 e 1998;
2  - Julgar improcedente o pedido relativo à impenhorabilidade do saldo da conta de depósito a 

prazo;
3  - Julgar a reclamação procedente relativamente a custas;
4  - Julgar parcialmente procedente o pedido de levantamento de penhora, determinando a redução 

da penhora na proporção do valor da dívida.
f) Em execução da mencionada decisão judicial, por despacho proferido em 16 de Março de 

2010, pela Senhora Directora Municipal de Finanças, da Câmara Municipal de Lisboa, foi determi-
nada a anulação das dívidas prescritas, a redução da penhora e a notificação da executada para 
efectuar o pagamento da dívida exequenda, sob cominação de accionamento da garantia – é este o 
acto reclamado nos presentes autos.

6ª  - Porque com a redacção dada ao artigo 49º, da LGT, pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, a 
citação passou a ter efeito interruptivo, substituindo -se à instauração da execução, o prazo prescricional 
interrompeu -se em 5 de Junho de 2001.

7ª  - Aplicando -se à presente contagem a redacção do n.º 2, do artigo 49º, da LGT, a interrupção 
durou até 5 de Junho de 2002, ou seja, decorreram até esta data, 1 ano, 5 meses e 5 dias.

8ª  - Em 5 de Dezembro de 2007 foi deduzida oposição à penhora – entre estas duas datas – 5 
de Junho de 2002 e 5 de Dezembro de 2007 – decorreram 5 anos e 6 meses.

9ª  - Entre 5 de Dezembro de 2007 e 2 de Julho de 2009, data do trânsito em julgado do Acórdão 
proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, a Recorrente entende que a contagem do prazo 
prescricional se encontrou suspensa, ao abrigo do n.º 4, do artigo 49º, da LGT.
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10ª  - A sentença recorrida erra quando restringe os efeitos da suspensão da contagem do prazo 
prescricional aos casos de impugnação judicial e de reclamação graciosa contra o acto de liquidação, 
dado que o n.º 4, do artigo 49º, introduzido pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, em vigor desde 
1 de Janeiro de 2007, determina que O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento 
em 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 (destaque nosso).

11ª  - A ora Recorrente não pretende retirar da Lei nenhum efeito que esta não preveja expressamente: 
a Recorrida deduziu oposição à penhora e esse meio processual constitui um dos factos suspensivos 
da contagem do prazo legal de prescrição, nos termos expressamente previstos na redacção do n.º 4, 
do artigo 49º, da LGT, pelo que se impõe, como imperativo lógico a conclusão de que o prazo prescri-
cional não correu no período compreendido entre 5 de Dezembro de 2007 e 2 de Julho de 2009, data 
do trânsito em julgado do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, supra mencionado.

12ª  - Durante o período em que estiveram pendentes os autos de oposição à penhora a Administra-
ção tributária esteve impedida de prosseguir com o processo de execução fiscal para cobrança coerciva 
da dívida, pelo que se impõe a suspensão da contagem do prazo prescricional.

13ª  - Existe uma causa de suspensão autónoma em relação ao facto com efeito interruptivo, 
que produz os seus próprios efeitos, independentemente dos produzidos pelo facto interruptivo.

14ª  - Admitindo, ainda, que o prazo de prescrição teria recomeçado a correr a partir da data de 
trânsito em julgado do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul – 3 de Julho de 2009 – sempre 
se dirá que por força do mesmo n.º 4, do artigo 49º, da LGT, tal prazo ficou novamente suspenso por 
força da presente reclamação contra o acto do órgão de execução fiscal, a qual foi apresentada, 
como vimos em 14 de Abril de 2010.

15ª  - É que se o n.º 3 do artigo 49º apenas admite um facto interruptivo da prescrição da dívida 
tributária, o n.º 4, do mesmo artigo não estabelece qualquer limite ao número de causas suspensivas 
da mesma prescrição: uma vez verificadas, estas operam os respectivos efeitos.

16ª  - A questão sub judice prende -se precisamente com este ponto. É que, quer a reclamante 
nos presentes autos, quer a sentença recorrida se limitaram a contar o prazo de prescrição da 
dívida em apreço, atendendo apenas ao facto interruptivo da prescrição, sem atender aos factos 
suspensivos da mesma prescrição, violando, assim, o disposto no n.º 4, do artigo 49º, da LGT.

17ª  - A correcta aplicação do n.º 4, do artigo 49º, da LGT teria obstado à declaração de 
prescrição da dívida exequenda relativa aos anos de 1999 e 2000.

18ª  - O despacho reclamado não padece de vícios e assim deve manter -se na ordem jurídica, 
prosseguindo os processos de execução fiscal supra identificados termos até efectiva cobrança da 
dívida exequenda.

Termina pedindo a revogação da sentença recorrida e a consequente manutenção do despacho 
reclamado.

1.3. A Recorrida apresentou contra -alegações, concluindo do seguinte modo:
I – A interrupção do decurso do prazo de prescrição ocorreu, por uma única vez, com a citação 

da executada, em 25.05.2001 e 23.09.2003;
II – Decorrido um ano sobre a interrupção, recomeçou a contagem do prazo de prescrição, 

somando -se o período de tempo decorrido até à interrupção ao que decorreu após o decurso do prazo 
de suspensão;

III – Encontram -se prescritos ambos os tributos exequendos;
IV – A douta sentença recorrida fez correcta aplicação da Lei, pelo que deve ser confirmada.
Termina pedindo que seja negado provimento ao recurso e confirmada a sentença recorrida.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«1. A dívida exequenda remanescente emerge da falta de pagamento voluntário de taxa de con-

servação de esgotos (anos 1999 e 2000).
É aplicável o prazo de prescrição de 8 anos, iniciado em 1.01.2000 e 1.01.2001 (art. 48º n.º 1 LGT).
A citação da reclamante como executada em 6.06.2001 e 26.09.2003, nos respectivos processos 

de execução fiscal (PEF), interrompeu o prazo de prescrição (art. 49º n.º 1 LGT; probatório nºs. 1/2).
O efeito interruptivo cessou em consequência da paragem dos PEF, por período superior a um ano 

e por motivo não imputável à executada, em 7.06.2002 (taxa do ano 1999) e em 27.09.2004 (taxa do ano 
2000) (factos enunciados no discurso jurídico da sentença e não contraditados pelas partes  - fls. 197 e 
198); os prazos prescricionais retomaram o seu curso, somando -se o período decorrido desde o início 
(1.01.2000 e 1.01.2001) até à data da autuação dos PEF (28.05.2001 e 23.09.2003, respectivamente) 
ao que decorrer após 7.06.2002 e 27.09.2004 (art. 49º n.º 2 LGT).

A revogação do art. 49º n.º 2 LGT (operada pelo art. 90º Lei n.º 53 -A/2006, 29 Dezembro) é 
inaplicável, porque o período superior a um ano de paragem dos PEF já tinha decorrido antes do início 
da vigência da norma revogatória (art. 91º Lei n.º 53 -A/2006, 29 Dezembro).
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Posteriormente à cessação da interrupção não se verificaram outros factos com eficácia interruptiva 
ou suspensiva do prazo de prescrição.

A soma dos períodos temporais relevantes supra indicados ultrapassa o período de 8 anos, cor-
respondente ao prazo de prescrição.

2. A oposição à penhora apresentada pela executada foi convolada para reclamação contra acto 
praticado pelo órgão da execução fiscal (art. 276º CPPT; probatório n.º 3, 5ª conclusão das alegações 
de recurso).

A reclamação contra decisão proferida pelo órgão da execução fiscal não suspende o prazo de 
prescrição pelos motivos que se enunciam:

 - não está contemplada como facto com eficácia suspensiva na previsão da disposição normativa 
aplicável (actual art. 49º n.º 4 LGT; anteriormente art. 49º n.º 3 LGT).

 - inscrevendo -se a prescrição das obrigações tributárias no domínio das garantias dos contribuin-
tes, está sujeita ao princípio da legalidade tributária e abrangida na reserva de lei da Assembleia da 
República (arts. 103º n.º 2 e 165º nº1 alínea i) CRP RC/97; art. 8º n.º 1 LGT).

 - eventual lacuna de norma tributária sobre garantias dos contribuintes não é susceptível de inte-
gração analógica (art. 11º n.º 4 LGT).

 - a expressão reclamação deve ser interpretada como significando reclamação graciosa, por con-
jugação com a norma constante do art. 169º n.º 1 CPPT, onde se estabelece a suspensão da execução 
fiscal em consequência da apresentação de reclamação graciosa, desde que constituída ou prestada 
garantia ou efectuada penhora que garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.

No contexto descrito verifica -se a prescrição das dívidas tributárias exequendas.»
1.5. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. O processo apenso n.º 1106200101063065, é relativo a duas prestações em dívida provenientes 

da taxa de conservação de esgotos do ano de 1999, no valor de € 28.466,77, acrescidos no valor de 
€ 10.248,04 e custas, foi autuado em 28/5/2001, tendo a ora Reclamante sido citada em 6/6/2001 (cfr. 
fls. 32 e fls. 10).

2. O processo apenso n.º 1106200401308238, é relativo a duas prestações em dívida provenientes 
da taxa de conservação de esgotos do ano de 2000, no valor de € 28.466,77, acrescidos no valor de 
€ 10.248,04 e custas, foi autuado em 23/9/2003, tendo a citação ocorrido a 26/9/2003 (idem e fls. 6 do PET).

3. Em 5/12/2007 a ora Reclamante deduziu oposição que veio a ser convolada em reclamação (idem).
4. Por sentença de 15/1/2009 deste Tribunal, proc. n.º 1412/08, foi declarada a prescrição da 

dívida no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1106199801120247 quanto aos anos de 1997 e 
1998 (cfr. fls. 26 e s.).

5. Por Acórdão do TCA Sul de 16/6/2009, proc. 3207/07 foi negado provimento ao recurso inter-
posto da decisão supra identificada, mantendo a decisão recorrida (cfr. fls. 76 e s.).

6. Por despacho de 16/3/2010 da Directora Municipal de Finanças da Câmara Municipal de Lisboa, 
foi determinada a anulação das dívidas prescritas, a redução da penhora e a notificação da executada 
para efectuar o pagamento da dívida exequenda (cfr. doc. de fls. 75).

7. A presente reclamação foi autuada em 13/4/2010 e junta ao apenso executivo por termo de 
10/5/2010 (cfr. fls. 70 e 137).

3.1. Com base nesta factualidade, a sentença recorrida veio a julgar procedente a reclamação, 
com a fundamentação seguinte:

 - Sendo, no caso, aplicável o prazo de prescrição de 8 anos, tendo sido instauradas execuções fiscais 
(em 28/5/2001  - processo n.º 1106200101063065; e em 23/9/2003 – processo n.º 1106200401308238), 
apesar de a prescrição se ter interrompido com a citação da executada, em 6/6/2001 e em 26/9/2003, 
respectivamente, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 49º da LGT (redacção da Lei n.º 100/99, de 
26/7), se verificou que, posteriormente, depois das citações ambos os processos de execução fiscal pa-
raram por mais de um ano, por facto não imputável à contribuinte. E esse ano de paragem completou -se 
em 7/6/2002 (no processo de execução da dívida relativa à Taxa do ano de 1999) e em 27/9/2004 (no 
processo de execução da dívida relativa à Taxa do ano de 2000).

 - Pelo que, por virtude de tal paragem por mais de uma ano, cessou a interrupção do prazo da 
prescrição, tendo o mesmo voltado a correr (nº 2 do art. 49 da LGT  - anteriormente à sua revogação 
pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12) e “somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período 
ao que tiver decorrido até à data da autuação”.

 - E como o prazo de prescrição voltou a correr a partir de 7/6/2002, para a dívida reportada à 
Taxa relativa ao ano de 1999 e a partir de 27/9/2004, para a dívida reportada à Taxa relativa ao ano de 
2000, então:

 - relativamente à dívida de 1999, somando o prazo decorrido desde 1/1/2000 até 28/5/2001 (au-
tuação do processo de execução) com o que decorreu depois de 7/6/2002 (data em que se completou 
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1 ano após a paragem do processo de execução) perfez -se já o prazo total de 8 anos da respectiva 
prescrição.

 - relativamente à dívida de 2000, somando o prazo decorrido desde 1/1/2001 até 23/9/2003 (au-
tuação do processo de execução) com o que decorreu depois de 27/9/2004 (data em que se completou 
1 ano após a paragem do processo de execução) perfez -se já o prazo total de 8 anos da respectiva 
prescrição.

 - Por outro lado, os factos constantes dos nºs. 3 a 7 do Probatório não são susceptíveis de suspender 
o prazo de prescrição (cfr. art. 48.º da LGT), uma vez que nem o acto de liquidação foi impugnado, 
nem foi deduzida reclamação graciosa.

3.2. Discorda a recorrente Fazenda Pública, continuando a sustentar que a correcta aplicação do 
disposto no n.º 4 do art. 49º da LGT, no que respeita à suspensão da contagem da prescrição no período 
correspondente à pendência dos autos de oposição à penhora, teria obstado à declaração da prescrição 
da dívida exequenda.

Isto, porque, tendo a recorrida deduzido, em 5/12/2007, oposição à penhora, e tendo a última 
decisão (o acórdão do TCAS, de 16/6/2009, que confirmou a sentença da 1ª instância proferida em 
15/1/2009) que recaiu sobre esse pedido, transitado em julgado em 2/7/2009 [aí se tendo decidido: 
(i) declarar a prescrição da dívida dos anos de 1997 e 1998; (ii) julgar improcedente o pedido rela-
tivo à impenhorabilidade do saldo da conta de depósito a prazo; (iii) julgar a reclamação procedente 
relativamente a custas; e (iv) julgar parcialmente procedente o pedido de levantamento de penhora, 
determinando a redução da penhora na proporção do valor da dívida], então havia que considerar que 
entre 5/12/2007 e 2/7/2009 a contagem do prazo prescricional se encontrou suspensa, ao abrigo do 
n.º 4 do art. 49ºda LGT.

Pelo que a sentença recorrida erra quando restringe os efeitos da suspensão da contagem do prazo 
prescricional aos casos de impugnação judicial e de reclamação graciosa contra o acto de liquidação, dado 
que o n.º 4, do art. 49º, introduzido pela Lei n.º 53 - A/2006, de 29/12, determina que o prazo de prescrição 
legal se suspende enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao 
processo nos casos, além do mais, de oposição, quando determine a suspensão da cobrança da dívida.

E, assim sendo, durante o período em que estiveram pendentes os autos de oposição à penhora a 
AT esteve impedida de prosseguir com o processo de execução fiscal para cobrança coerciva da dívida, 
pelo que se impõe a suspensão da contagem do prazo prescricional.

3.3. A questão a decidir é, portanto, a de saber se, no caso, o prazo de prescrição esteve suspenso 
durante o período decorrido entre 5/12/07 e 2/7/09, por virtude da dedução da invocada oposição à 
execução fiscal.

Vejamos.
4.1. As dívidas exequendas respeitam a taxas de conservação de esgotos relativas aos anos de 

1999 e 2000.
Atentando nos termos em que o n.º 2 do art. 1º da LGT considera as relações jurídico -tributárias 

e nos termos em que também o seu art. 3º classifica os tributos (ali incluindo as taxas), no presente 
caso será aplicável o prazo de prescrição de 8 anos referido no n.º 1 do art. 48º da LGT [cfr., aliás, 
no sentido da aplicação de tal prazo de prescrição, os acs. desta Secção do STA, de 15/2/2006, rec, 
n.º 01049/05 e de 22/11/2006, rec. n.º 01099/05, entre outros; veja -se, igualmente, que é de 8 anos o 
prazo fixado actualmente no n.º 1 do art. 15º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29/12 (Regime geral das taxas 
das autarquias locais)].

O prazo de prescrição das dívidas exequendas é, portanto, de 8 anos, contados do início do ano 
seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto tributário, ou seja, tal prazo iniciou -se em 1/1/2000 e 
1/1/2001, respectivamente (nº 1 do art. 48º da LGT).

Assim, o prazo de prescrição terminaria em 1/1/2008 para a dívida emergente da taxa relativa ao 
ano de 1999 e em 1/1/2009 para a emergente da taxa do ano de 2000.

Todavia, em 6/6/2001 e em 26/9/2003, ocorreram factos a que a lei reconhece efeito interruptivo: 
as citações da executada, nos respectivos processos de execução fiscal (cfr. o nºs. 1 e 2 do Probatório).

Na verdade, tal citação constitui -se como facto interruptivo da prescrição, conforme resulta do 
disposto no art. 49º da LGT (a partir da alteração da Lei 100/99, de 26/7).

E este efeito interruptivo das citações originaria, em princípio, a inutilização do prazo de pres-
crição até então decorrido.

Porém, tal efeito interruptivo veio a cessar em consequência da paragem do processo de execução 
fiscal, por período superior a um ano e por motivo não imputável à executada, entre as datas de 7/6/2001 
a 19/11/2007 (na execução n.º 1106200101063065) e entre as datas de 27/9/2003 a 19/11/2007 (na 
execução n.º 1106200401308238)  - factos estes que são enunciados e tidos como assentes nos autos 
no discurso jurídico da sentença e não contraditados pelas partes  - fls. 197 e 198).

Na verdade, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 49º da LGT (na redacção anterior à sua re-
vogação pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12), a paragem do processo por período superior a um ano por 
facto não imputável ao sujeito passivo, faz cessar a interrupção da prescrição, voltando a correr esse 
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prazo e «somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à 
data da autuação».

Com efeito, a revogação deste n.º 2 do art. 49º da LGT (operada pelo art. 90º da citada Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29/12) é inaplicável ao presente caso, uma vez que o período superior a um ano de 
paragem do processo de execução fiscal já tinha decorrido antes do início da vigência dessa norma 
revogatória (cfr. o art. 91º da mesma Lei, que dispõe: «a revogação do n.º 2 do artigo 49º da LGT aplica-
-se 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».

Ou seja, se o curso do prazo de prescrição já tivesse sido reatado em 1/1/2007 (data em que opera 
a revogação do n.º 2 do art. 49º da LGT), por força de paragem do processo nos termos ali previstos, 
essa revogação não pode produzir efeitos sobre essa consumada cessação do efeito interruptivo e a sua 
transmutação em efeito meramente suspensivo da prescrição.

Assim, no caso dos autos, a referida interrupção não teve virtualidade de inutilizar para a pres-
crição todo o prazo até então decorrido. Ao invés, os prazos prescricionais retomaram o seu curso, 
somando -se o período decorrido desde o seu início (1/1/2000 e 1/1/2001) até à data da autuação dos 
PEF (28/5/2001 e 23/9/2003, respectivamente) ao que tiver decorrido após 7/6/2002 e 27/9/2004 (art. 
49º n.º 2 LGT), uma vez que o período superior a um ano de paragem dos processos de execução fiscal 
já tinha decorrido antes do início da vigência daquela norma revogatória.

Ora, na data em que foi proferida a sentença ora recorrida (30/9/2010 – cfr. fls. 191 a 198) tinham 
decorrido:

a) Relativamente à dívida proveniente da taxa do ano de 1999:
Desde 1/1/2000 até 28/5/2001 (data da instauração da execução) – decorreram 1 ano, 4 meses e 

28 dias;
Desde 7/6/2002 (dia seguinte àquele em que se completou 1 ano de paragem do processo) até 

30/9/2010 – decorreram 8 anos, 3 meses e 23 dias.
Ou seja, somando os dois períodos de tempo, decorreram mais do que 8 anos.
b) Relativamente à dívida proveniente da taxa do ano de 2000:
Desde 1/1/2001 até 23/9/2003 (data da instauração da execução) – decorreram 2 anos, 8 meses 

e 23 dias;
Desde 27/9/2004 (dia seguinte àquele em que se completou 1 ano de paragem do processo) até 

30/9/2010 – decorreram 6 anos e 3 dias.
Ou seja, somando os dois períodos de tempo, decorreram mais do que 8 anos.
4.2. A recorrente sustenta, porém, que, uma vez que o prazo de prescrição esteve suspenso desde 

5/12/2007 até 2/7/2009 (enquanto decorreu o processo de oposição deduzida pela recorrida) ainda não 
se completou o prazo de prescrição de 8 anos.

Afigura -se -nos, porém, que carece de razão legal quanto a tal alegação.
Com efeito em 5/12/2007 a recorrida deduziu oposição à execução, mas por despacho proferido 

em 17/4/2008 (cfr. fls. 171 a 173) foi liminarmente indeferida tal oposição e ordenado que o processo 
passasse a seguir a forma de reclamação previstas no art. 276º do CPPT (cfr. o n.º 3 do Probatório e a 
Conclusão 5ª das alegações de recurso).

Resulta dos autos que tal despacho transitou em 2/5/2008 e que, posteriormente, a respectiva 
petição inicial foi autuada como reclamação, prosseguindo os seus termos.

Ora, a entender -se que a recorrida deduziu a alegada oposição, a suspensão do prazo de prescrição 
a ela associada, só operaria até 3/5/2008 (pois que, embora se tenha socorrido desse meio processual, a 
respectiva petição inicial veio a ser indeferida liminarmente e veio a ser ordenado que a mesma seguisse 
a forma da reclamação prevista nos arts. 276º e sgts. do CPPT (cfr. fls. 172/173).

Ou seja, teria que descontar -se ao período total contado nos termos das alíneas a) e b) do Ponto 4.1 
supra, o período de 4 meses e 27 dias decorrido entre 5/12/2007 e 2/5/2008, desconto esse que, ainda 
assim, não obstaria a que até 30/9/2010 tivessem decorrido mais de 8 anos, relativamente a ambas as 
dívidas ali referidas.

Mas será que, de todo o modo, essa reclamação também suspendeu o prazo de prescrição?
A resposta não pode deixar de ser negativa.
Com efeito, como observa o MP, a reclamação prevista nos arts. 276º e sgts. do CPPT, não está 

contemplada como facto com eficácia suspensiva na previsão da disposição normativa aplicável (ac-
tual n.º 4 e, anteriormente, o n.º 3, ambos do art. 49º da LGT), pois que a expressão «reclamação» ali 
mencionada deve ser interpretada como significando reclamação graciosa, por conjugação com a norma 
constante do art. 169º n.º 1 CPPT, onde se estabelece a suspensão da execução fiscal em consequência 
da apresentação de reclamação graciosa, desde que constituída ou prestada garantia ou efectuada 
penhora que garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.

Assim, na falta de preceito que tal disponha, não pode entender -se que a reclamação prevista 
nos arts. 276º e segts. do CPPT suspenda a execução, pois que, por um lado não se encadeia com a 
prestação de garantia e, por outro lado, é processada nos próprios autos de execução fiscal, sendo que 
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também o recurso dela interposto sobe nos próprios autos, (imediatamente, aliás, quando se invocar 
prejuízo irreparável ou quando a retenção lhe fizer perder a respectiva utilidade  - cfr. por todos, o ac. 
de 20/1/2010, rec. n.º 01258/09).

Conclui -se, portanto, que a reclamação prevista nos arts. 276º e sgts. do CPPT, forma processual 
para a qual foi convolada a oposição que fora deduzida pela recorrente, não teve a virtualidade de 
suspender o prazo de prescrição que, no caso, estava em curso, sendo que, mesmo tendo em conta que, 
como se disse, tal reclamação é processada nos próprios autos da execução, também nada obstava a que 
os processos (apensados) relativos às dívidas referentes aos anos de 1999 e 2000, aqui em causa e aos 
quais não dizia respeito a reclamação apresentada pela recorrida, continuassem os respectivos termos.

É certo que o Cons. Jorge de Sousa (Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 
2ª ed., 2010, pags. 54/55; cfr., também, do mesmo autor, o CPPT, anotado, 5ª ed., Vol. II, pag. 202) 
refere, a este propósito, que entre os casos de suspensão da prescrição se enquadrarão todos os que 
sejam abrangidos pelas designações genéricas de meios processuais incluídas no n.º 4 do art. 49º da 
LGT, aí se incluindo «a reclamação de actos praticados pelo órgão da execução fiscal e outras au-
toridades da administração tributária [prevista nos arts. 276º a 278º do CPPT, denominada também 
como «recurso» no art. 101º, alínea d), da LGT e no art. 97º, n.º 1, alínea n), do CPPT], desde que seja 
invocado um fundamento de inexigibilidade (pois só nestes casos se suspenderá a execução, à face do 
n.º 1 do art. 169º do CPPT)».

Mas, ainda que assim fosse, nem este entendimento aproveitaria à recorrente, já que, no caso dos 
autos, apesar de ter sido efectuada penhora, na petição inicial da reclamação convolada (cfr. fls. 150 a 
154) não foi invocado nenhum fundamento de inexigibilidade das presentes dívidas exequendas [apenas 
se invocou a ilegalidade da penhora efectuada e a prescrição de parte (que não a correspondente às 
actuais dívidas) das quantias exequendas  - as dívidas pelas taxas de conservação de esgotos dos anos 
de 1996 e 1997 e respectivos juros – cfr. arts. 4º e 10º a 14º da dita petição inicial].

Aliás, constituindo a inexigibilidade da dívida fundamento de oposição, não haveria, então, fun-
damento legal para que se tivesse decidido que a oposição inicialmente apresentada seguisse sobre a 
forma de reclamação.

No caso, não se verificou, portanto, o mencionado efeito suspensivo do qual a recorrente pretende 
extrair a conclusão de que não decorreu ainda o prazo de prescrição.

Impõe -se, pelo exposto, decidir pela improcedência das Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Brandão de Pinho — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Falência do responsável subsidiário. Prosseguimento da execução. Créditos vencidos 
posteriormente à declaração de falência.

Sumário:

 I — Partindo duma interpretação restritiva do n.º 3 do artigo 154.º do Código dos 
Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falência no sentido da sua 
inaplicabilidade ao processo de execução fiscal, decorre da conjugação do dis-
posto nos n.os 1 e 6 do artigo 180.º do CPPT a admissibilidade da instauração de 
execução fiscal após a declaração de falência do executado, com a ressalva da 
mesma dever ser logo sustada e remetida para apensação ao processo de falên-
cia no caso de se reportar a créditos vencidos antes da declaração de falência.

 II — Todavia, estando em causa créditos vencidos após a declaração de falência, nada 
impede que se instaure execução por esses créditos, prosseguindo a mesma contra 
os responsáveis subsidiários.
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 III — Tendo o responsável subsidiário — ora reclamante — sido declarado falido antes 
do vencimento de determinados créditos de IRC, instaurada execução por estes 
posteriormente à declaração de falência e decretada também a reversão contra 
aquele, não existe obstáculo legal à penhora de 1/6 do seu vencimento.

Processo n.º 137/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Arnaldo da Costa Trindade.
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 do Porto que julgou procedente 

a reclamação contra decisão do órgão de execução fiscal, que ordenou a penhora de um sexto do seu 
vencimento do reclamante Arnaldo da Costa Trindade, com os demais sinais nos autos, apresentando, 
para o efeito, alegações nas quais conclui:

A).Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou procedente a reclamação dos actos 
do órgão de execução fiscal, instaurada contra o despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças 
do Porto 3 (SF), que ordena a penhora de 1/6 do vencimento do reclamante, no âmbito do PEF, que 
ali corre termos.

B). Entende a Fazenda Pública não ser de proceder a pretensão formulada na presente reclama-
ção, porquanto a AT se encontrava legitimada, face à lei, para ordenar a prossecução do PEF, com a 
consequente reversão contra o aqui reclamante e a consequente penhora dos seus bens, em ordem à 
arrecadação da dívida exequenda, da responsabilidade do aqui reclamante.

C). Com efeito, agiu a AT em cumprimento do preceituado pelo legislador fiscal, em ordem ao 
princípio da legalidade que impera na sua actuação, pois, uma vez determinada a responsabilidade 
subsidiária do aqui reclamante, a penhora efectuada decorre do normal andamento do processo, após 
a citação para pagamento,

D). Sendo uma decorrência normal do PEF, conforme o disposto nos artºs 227º do CPPT e 824º do 
Código de Processo Civil, não padecendo a penhora efectuada (1/6 do vencimento) de qualquer vício.

E).Dispõe o n.º 1 do artº 180º do CPPT que, depois de proferido despacho judicial determinando 
o prosseguimento do processo de recuperação de empresa ou de declaração de falência, os processos 
de execução fiscal que se encontrem pendentes na titularidade da sociedade serão sustados e avocados 
ao processo de falência.

F).Vem ainda consagrado que se admite a instauração de novos processos de execução fiscal, 
mas e conforme também se encontra legalmente determinado, de imediato é concretizada a respectiva 
suspensão,

G).Sendo também estes processos serão avocados pelo Tribunal competente, onde o Ministério 
Público reclamará o pagamento dos créditos pelos meios previstos.

H). Porém, dispõe o n.º 6 do artº 180º do CPPT que "(...) o disposto neste artigo não se aplica aos 
créditos vencidos após a declaração de falência ou despacho de prosseguimento da acção de recuperação 
da empresa, que seguirão os termos normais até à extinção da execução”.

I).Assim, no que respeita aos processos executivos ali referenciados, ou seja, aqueles processos 
relativos a dívidas que se venceram após a declaração de falência, devem os mesmos seguir os normais 
termos, inclusivamente com a reversão contra os responsáveis subsidiários, uma vez verificados os 
respectivos requisitos.

J).Desta forma, relativamente às dívidas vencidas após 1 ano subsequente ao trânsito em julgado 
da sentença de declaração de falência, deve a AT prosseguir com os normais termos do processo de 
execução fiscal através de reversão e arresto de bens dos responsáveis subsidiários (cfr. o disposto no 
artº 180º, n.º 6 do CPPT).

K).Pois, in casu, como resulta provado nos autos, quer a sociedade, quer o reclamante, foram 
declarados falidos no ano de 2003, sendo o PEF instaurado em 2005 e a reversão concretizada em 2009.

L). Importará sublinhar que e porque os bens da originária devedora (i.e., da sociedade falida) se 
encontram adstritos e canalizados no processo falência, constituindo a massa falida, se o instituto da 
reversão não fosse atendível, poderia suceder que os valores que ora se exigem, ficariam desprovidos 
de qualquer tutela jurídica.

M). Só por via deste instituto se vai pois permitir à AT a efectiva defesa dos seus interesses, 
em ordem à prossecução do interesse público, nomeadamente da cobrança dos montantes em divida, 
porquanto outro modus operandi perante a situação de falência, não obteria qualquer resultado eficaz.

N). E o mesmo se diga em relação aos bens do aqui reclamante, sendo sempre de relevar o que 
dispõe o n.º 5 do artigo 180º do CPPT, o qual prevê que, "Se a empresa, o falido ou os responsáveis 
subsidiários vierem a adquirir bens em qualquer altura, o processo de execução fiscal prossegue para 
cobrança do que se mostre em divida à Fazenda Pública”.
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O). Desta forma, porque a instauração do PEF visa a cobrança coerciva da dívida exequenda, dívida 
esta certa, liquida, exigível e reconhecida em título executivo idóneo para a sua cobrança, efectuou a 
AT, as diligências necessárias à cobrança da dívida exequenda,

P). Não sendo razoável impor à AT o retardamento da cobrança de um crédito fiscal, em clara 
violação da lei.

Q). Releve -se ainda que o respeito pelos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio impõem 
à AT a proibição de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal fora dos casos 
previstos na lei (cfr. artºs 36º, n.º 3 da LGT e 85º do CPPT),

R).Revelando afloramentos do princípio da indisponibilidade dos créditos tributários, generica-
mente enunciado no artº 30º da LGT, que proibem àquela administração retardar a cobrança dos tributos.

S). Conclui -se assim não enfermar de qualquer ilegalidade a actuação do Chefe do SF, no sentido 
de ordenar o prosseguimento do PEF relativo às novas dividas, liquidadas após declarações de falência 
(da sociedade e dos seus gerentes), por via da reversão da execução contra os responsáveis subsidiários,

T).Porquanto e conforme já referido supra, a não ser através deste instituto, existirá uma forte 
probabilidade de tais dívidas nunca serem satisfeitas.

U). Agiu pois a AT, sempre em cumprimento do preceituado pelo legislador fiscal, em ordem ao 
princípio da legalidade que impera na sua actuação,

V). Uma vez que, estando determinada a responsabilidade subsidiária do aqui reclamante, a penhora 
efectuada nos termos do n.º 1 dos artºs 193º e 215º, ambos do CPPT, decorre do normal andamento do 
processo, após a citação para pagamento,

W). Sendo uma decorrência normal do processo de execução  - cfr. o disposto nos artºs 227º do 
CPPT e 824º do Código de Processo Civil.

X). Pelo que não padece a penhora efectuada (1/6 do vencimento) de nenhum vício.
Y). É entendimento jurisprudencial que aplicando -se ao caso o disposto no CPPT, há -de reconhecer-

-se que a instauração da execução fiscal por créditos vencidos posteriormente à declaração de falência, 
encontra expresso apoio legal no disposto no n.º 6 do artº 180º do CPPT.

Z). Neste sentido, v. os doutos Acórdãos do STA, de 2010/04/14  - processo n.º 051/10, de 2008/01/31 
 - processo n.º 0887/07 e de 2006/11/29  - processo n.º 0603/06.

AA). E ainda, no sentido de que os artºs 180º, nºs 1 e 6 do CPPT e 154º, n.º 3 do CPEREF sendo 
disposições literalmente contraditórias, devem ser harmonizadas, atenta a unidade do sistema jurídico, 
por via de um entendimento restritivo daquela última disposição legal, considerando -se como não 
aplicável ao processo de execução fiscal que, assim, pode sempre ser instaurado, se pronunciou o TCA 
Norte, no douto Acórdão de 2007/10/18  - processo n.º 00170/04.9BEBRG.

BB). De referir ainda, por ser consentâneo com a posição da Fazenda Pública, o douto Acórdão 
do STA, de 2008/01/31, proferido no processo n.º 0887/07, no qual se pode ler: " - Só na hipótese da 
execução ser relativa a créditos vencidos após a declaração de falência se encontra legitimado o res-
pectivo prosseguimento até a sua extinção."

CC). Ademais, quer porque as dividas só se venceram em data posterior às declarações de falên-
cia, quer porque a reversão só ocorreu no ano de 2009, nunca poderiam as mesmas ser reclamadas em 
qualquer das falências, sob pena de violação do n.º 1 do artigo 280º do Código Civil.

DD). Não padece pois a penhora efectuada de nenhum vício, sendo de concluir, contrariamente à 
douta sentença do Tribunal ad quo, pela legalidade, quer do despacho controvertido, quer da penhora 
em litígio.

EE). Em conclusão, não se verificando a ilegalidade da penhora efectuada, a douta decisão re-
corrida padece de erro no julgamento na aplicação do direito, pois, decidindo como decidiu, errou na 
subsunção dos factos dados como provados às normas jurídicas aplicáveis in casu, mais concretamente 
as que regem os efeito do processo de recuperação da empresa e de falência na execução fiscal, ou seja, 
os arts 180º do CPPT, 154º do CPEREF.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso revogando -se a douta decisão re-
corrida, com as legais consequências.

2. Em contra -alegações, veio o recorrido concluir:
A). Não se conforma a Recorrente com a mui douta sentença que julgou procedente a reclamação 

dos actos do órgão de execução fiscal contra o despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças 
do Porto 3 que ordenou a penhora de 1/6 do vencimento do Reclamante ora Recorrido, no âmbito do 
processo de execução fiscal n.º 3360200501047493 e apensos, mais ordenando a revogação da referida 
penhora, a restituição das quantias entretanto penhoradas e a extinção da execução contra o Reclamante.

B). Todavia, e salvo o devido respeito por opinião contrária, não lhe assiste razão alguma por-
quanto outra não poderia ser a decisão tomada pelo Tribunal a quo, razão pela qual não poderá deixar o 
Recorrido de contra -alegar, o que faz no tempestivamente, porquanto foi notificado no passado dia 24 
de Janeiro do despacho de admissão do recurso, nos termos do art.º 283.º n.º 3 do CPPT com a inter-
pretação dada por JORGE LOPES DE SOUSA, em anotação a este artigo, in Código de Procedimento 
e de Processo Tributário anotado e comentado, II Volume, pág. 796.
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C). E isto pela seguinte ordem de razões: baseia a Recorrente as suas motivações no facto de 
deverem os processos de execução fiscal seguir os normais termos, inclusivamente com a reversão 
contra os responsáveis subsidiários, no caso em que as dívidas se venceram após a declaração de 
falência, nos termos do n.º 6 do art.º 180.º do CPPT, imputando ao Ilustre Tribunal a quo o erro na 
aplicação do direito e erro de julgamento na subsunção dos factos dados como provados às normas 
jurídicas aplicáveis.

D). Sucede, porém, que o n.º 6 do art.º 180.º do CPPT não tem aplicação nos presentes autos, 
pelo que bem andou o Tribunal a quo quando não o aplica, antes aplicando o preceituado no n.º 3 do 
art.º 154.º do CPEREF.

E). Isto porque, na esfera do responsável subsidiário, o crédito advém com o despacho de rever-
são, sendo que, só a partir do momento em que é determinada a reversão das dívidas contra aquele se 
verifica o nascimento da obrigação tributária.

F). Logo, não se trata de uma dívida já existente mas ainda não vencida aquando da declaração de 
falência, mas antes um crédito que, não só não venceu, como nem sequer existia aquando da declaração 
de falência, só vindo a existir, para o revertido aqui Recorrido, no momento em que este foi citado, na 
qualidade de responsável subsidiário, da execução fiscal que contra si passa a correr termos.

G).Aliás, por isso tem o revertido, com a citação, os mesmos direitos que ao responsável originário 
assistiram, nomeadamente, o pagamento da dívida sem juros nem custas e, bem assim, a possibilidade 
de discutir a legalidade dos actos tributários que subjazem à dívida exequenda.

H). Não caindo, assim, no âmbito de aplicação do n.º 6 do art.º 180.º do CPPT, pois que este 
pressupõe a existência de uma dívida em momento anterior à declaração de falência, mas ainda não 
vencida, só se vencendo em momento posterior.

I). O que manifestamente, pelas razões já apontadas, não é o caso dos presentes autos, pois que, 
pese embora o facto originário de imposto seja anterior à declaração de falência do revertido (2001, 
2002 e 2003), certo é que as liquidações do mesmo só sucederam em 2005, e, no que ao Recorrido 
interessa, a reversão só foi determinada em 2008, sendo que só a partir desta data passa a existir tal 
obrigação tributária na esfera jurídica do Recorrido.

J). Pelo que, face a todo o exposto, excluída que se encontra a situação sub judicie do âmbito de 
aplicação do n.º 6 do art.º 180.º do CPPT, a declaração de falência do Recorrido obsta à instauração 
ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva contra este, seja esta de natureza civil ou fiscal, 
competindo aos credores, incluindo o Ministério Público na defesa dos interesses que representa, 
reclamarem a verificação dos seus créditos, quer comuns, quer preferenciais, o que só não sucedeu 
por manifesta inércia ou negligência da Administração Fiscal, não podendo ao Recorrido ser assacada 
qualquer responsabilidade portal facto.

K). Caso se tivesse decidido como pretende a Representação da Fazenda Pública, sempre se estaria 
a dar cobertura à inércia e irresponsabilidade da Administração Fiscal, manifestando total desprezo 
pelas normas especiais que regulam o Instituto Falimentar, já que, ao admitir o prosseguimento da 
execução nos moldes em que é feita, atribui ao Estado um privilégio que este não tem, em desrespeito 
para com os demais credores.

L). Importará, ainda, referir que ao aqui Recorrido nem sequer pode ser imputada a responsabilidade 
 -subsidiária  - pelas dívidas tributárias "(…) cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado 
no período do exercício do seu cargo (...)", tal como foram revertidas as alegadas dívidas em crise, nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 24.º da LGT, conforme despacho proferido pelo Exmo. Chefe do 
3.º Serviço de Finanças do Porto que acompanhou a citação  - cfr. Doc. n.º 1 junto à PI de reclamação, 
uma vez que o prazo legal de pagamento terminou em data que o ora Recorrido não exercia  - nem podia 
exercer  - a gerência de facto ou de direito.

M).Isto porque, desde a data da declaração da falência que deixaram, o ora Recorrido e demais 
gerentes, de ter poderes de gerência da sociedade falida, pertencendo estes ao liquidatário nomeado 
judicialmente aquando da declaração de falência  - cfr. art.º 147.º do CPEREF.

N). Donde se conclui que, à data do prazo de pagamento voluntário das alegadas dívidas tributárias 
em crise, o ora Reclamante não exercia a gerência, nem de facto, nem de direito.

O). Pelo que, também por este facto, a decisão do tribunal a quo não podia deixar de ser a douta-
mente proferida, já que é manifestamente ilegal o despacho que ordena a prossecução da presente execu-
ção reclamado nos presentes autos, por manifesta violação dos art.ºs 23.º e 24.º da LGT e 153.º do CPPT.

P). Ora, não tendo o ora Recorrido praticado qualquer acto de gestão na sociedade devedora 
principal nos períodos a que se referem os presente autos, não lhe pode legitimamente, e, sob pena de 
violação do disposto no art.º 24.º da LGT e do art.º 103º, n.º 3 da Constituição da República Portuguesa, 
ser imputada qualquer responsabilidade pela inobservância das disposições legais e contratuais de 
protecção de credores, e bem assim, qualquer responsabilidade nas dívidas aqui aduzidas.

Q). Tanto mais que as dívidas fiscais em crise resultaram não de impostos recebidos de terceiros 
pelo sujeito passivo e que lhe incumbia entregar ao credor Estado, mas foram resultado de liquidações 
oficiosas de IRC e, portanto, de imposto calculado com base em métodos indirectos e de cuja ilega-
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lidade se curou em sede própria, por terem sido as mesmas produzidas no pressuposto de actividade 
operacional e obtenção de rendimentos da sociedade devedora originária, o que manifestamente não 
corresponde à verdade, pois que desde o início de 2001 que inexiste qualquer actividade da mesma, e, 
consequentemente, inexistindo, em absoluto, qualquer facto tributário cuja prática (inexistente, repita-
-se) geraria a obrigação de pagamento de qualquer imposto.

R). Assim, e em jeito de conclusão, face a todo o sobredito, é manifesto que não poderá a execução 
prosseguir contra o recorrido, impondo -se a sua extinção, com a consequente revogação da penhora e 
restituição dos montantes indevidamente penhorados.

3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 672/673 no qual defende a improcedência da re-
clamação.

4. Dispensados os vistos, cabe agora decidir.
5. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A). Em 05/10/2005 foi instaurado contra "Rádio Importadores Associados, Lda.", o processo 

executivo n.º 3360200501047493 e aps., por dívidas de IRC, relativas aos anos 2001, 2002 e 2003, 
cf. P.E. incorporado nos autos.

B). Em 27/08/2008 foi proferido despacho de reversão do processo executivo supra identificado, 
contra Arnaldo da Costa Trindade, aqui reclamante cf. fls. 189 dos autos.

C). O reclamante foi citado para a reversão em 18/11/2009, cf. fls. 202 dos autos.
D).Em 10/11/2003, foi proferida sentença no Processo n.º 354/03.8TYVNG do 2º Juízo do Tribu-

nal de Comércio de Vila Nova de Gaia, com trânsito em julgado, na qual foi declarado falido Arnaldo 
da Costa Trindade, aqui reclamante, cfr. fls. certidão de fls. 29 35 dos autos cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido.

E). Em 15/12/2009, o reclamante deu conhecimento ao Serviço de Finanças que foi decretada a 
sua falência pessoal, por sentença transitada em julgado, cfr. fls. 22 a 24 dos autos.

F). Em 01/02/2010 procedeu -se à penhora de 1/6 do vencimento do aqui reclamante, cf. infor-
mação de fls. 7 dos autos.

6. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se, decretada a falência do reclamante 
 - responsável subsidiário – em 10.11.2003, poderia ter lugar a execução contra a executada originária 
e consequente reversão, por dívidas de IRC dos anos de 2001 a 2003, vencidas em 2005 e 2006, datas 
em que ocorreu o termo dos prazos para pagamento voluntário.

Tanto a Fazenda Pública como o MºPº entendem que, face ao disposto no artºs 180º, n.º 6 do 
CPPT e 154º, n.º 3 do CPEREF, a instauração da execução verificada em 05.10.2005 (facto da A) do 
probatório) era legalmente permitida. E, assim sendo, não existindo bens da executada originária, era 
também admissível a reversão da execução contra o ora reclamante.

O reclamante, por sua vez, entende que o n.º 6 do artº 180º do CPPT é inaplicável ao caso, antes 
se devendo aplicar o disposto no artº 154º, n.º 3 acima citado, louvando -se no seguinte:

Não se trata de uma dívida já existente mas ainda não vencida aquando da declaração de falên-
cia, mas antes um crédito que, não só não venceu, como nem sequer existia aquando da declaração de 
falência, só vindo a existir, para o revertido aqui Recorrido, no momento em que este foi citado, na 
qualidade de responsável subsidiário, da execução fiscal que contra si passa a correr termos.

O n.º 6 do art.º 180.º do CPPT, pressupõe a existência de uma dívida em momento anterior à 
declaração de falência, mas ainda não vencida, só se vencendo em momento posterior.

O que manifestamente, não é o caso dos presentes autos, pois que, pese embora o facto origi-
nário de imposto seja anterior à declaração de falência do revertido (2001, 2002 e 2003), certo é que 
as liquidações do mesmo só sucederam em 2005, e, no que ao Recorrido interessa, a reversão só foi 
determinada em 2008, sendo que só a partir desta data passa a existir tal obrigação tributária na esfera 
jurídica do Recorrido.

Pelo que, excluída que se encontra a situação sub judicie do âmbito de aplicação do n.º 6 do 
art.º 180.º do CPPT, a declaração de falência do Recorrido obsta à instauração ou ao prosseguimento 
de qualquer acção executiva contra este, seja esta de natureza civil ou fiscal, competindo aos credores, 
incluindo o Ministério Público na defesa dos interesses que representa, reclamarem a verificação dos 
seus créditos, quer comuns, quer preferenciais, o que só não sucedeu por manifesta inércia ou negli-
gência da Administração Fiscal, não podendo ao Recorrido ser assacada qualquer responsabilidade 
portal facto.

Vejamos então qual destas teses colhe o apoio legal.
6.1.Conforme resulta da A) do probatório supra, a execução por dívidas de IRC dos anos de 2001 

a 2003, foi instaurada em 05.10.2005.
Como também resulta dos docºs de fls. 233, 387 e 433, tais dívidas só se venceram em 2005 e 

2006, tendo também o seu termo de pagamento voluntário ocorrido em vários meses de 2005 e em 
inícios de 2006 (v. os citados documentos junto no apenso).

O reclamante  - responsável subsidiário  - foi declarado falido por sentença de 10.11.2003,conforme 
alínea D) do probatório supra, portanto antes do vencimento daquelas dívidas.
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6.2.O artº 180º do CPPT estabelece o seguinte:

“Artigo180º

Efeito do processo de recuperação da empresa e da falência na execução fiscal

1. Proferido o despacho judicial de prosseguimento da acção de recuperação da empresa ou 
declarada falência, serão sustados os processos de execução fiscal que se encontrem pendentes e 
todos os que de novo vierem a ser instaurados contra a mesma empresa, logo após a sua instauração.

2. O tribunal judicial competente avocará os processos de execução fiscal pendentes, os quais 
serão apensados ao processo de recuperação ou ao processo de falência, onde o Ministério Público 
reclamará o pagamento dos respectivos créditos pelos meios aí previstos, se não estiver constituído 
mandatário especial.

3. Os processos de execução fiscal, antes de remetidos ao tribunal judicial, serão contados, 
fazendo -se neles o cálculo dos juros de mora devidos.

4. Os processos de execução fiscal avocados serão devolvidos no prazo de oito dias, quando cesse 
o processo de recuperação ou logo que finde o da falência.

5. Se a empresa, o falido ou os responsáveis subsidiários vierem a adquirir os bens em qualquer 
altura, o processo de execução fiscal prossegue para a cobrança do que se mostre em dívida à Fazenda 
Pública, sem prejuízo das obrigações contraídas por esta no âmbito do processo de recuperação, bem 
como sem prejuízo da prescrição.

6. O disposto neste artigo não se aplica aos créditos vencidos após a declaração de falência ou 
despacho de prosseguimento da acção de recuperação da empresa, que seguirão os termos normais 
até à extinção da execução.

Por sua vez, o n.º 3 do artº 154º do CPEREF determina que: “A declaração de falência obsta à 
instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva contra o falido…”

Ora, conforme se escreveu no Acórdão deste Supremo Tribunal e Secção, de 31.01.2008 – Re-
curso n.º 0887/07,

“Constitui jurisprudência firme deste Supremo Tribunal o entendimento de acordo com o qual, 
partindo de uma interpretação restritiva da disposição constante do artigo 154.º, n.º 3 do CPEREF 
no sentido da sua inaplicabilidade ao processo de execução fiscal, se torna admissível a instauração 
de uma execução fiscal após a declaração de falência da executada, com a ressalva da mesma dever 
ser logo sustada e remetida para apensação ao processo de falência no caso de se reportar a créditos 
vencidos antes da declaração de falência.

Só na hipótese da execução ser relativa a créditos vencidos após a declaração de falência se 
encontra legitimado o respectivo prosseguimento até à sua extinção.

Assim, é possível legalmente a instauração da execução fiscal, após a declaração de falência, mas 
para imediata sustação e avocação pelo Tribunal Judicial e apensação àquele processo  - artigos 180.º, 
n.º 1 e 2, do CPPT e 154.º, n.º 3 do CPEREF, ou, tratando -se de créditos vencidos, após a declaração 
de falência, prosseguindo a execução mas apenas se forem penhorados bens ali não apreendidos”.

6.3. No caso dos autos, estando em causa créditos vencidos posteriormente à declaração da falência, 
o citado artº 180º, n.º 6 permite a instauração de execução fiscal relativamente aos créditos vencidos 
após a declaração de falência.

E, assim, instaurada esta e constatando -se a inexistência de bens da executada originária, nada 
obstava ao decretamento da reversão contra o ora reclamante e a prossecução da execução contra ele, 
o que efectivamente sucedeu.

Uma vez que a sentença que decretou a falência do reclamante era também anterior ao venci-
mento dos créditos em causa nos autos, inexistia também qualquer obstáculo legal à penhora do seu 
vencimento.

6.4. O recorrido, nas conclusões L) e segs. das suas alegações, veio invocar que:
L). … nem sequer pode ser imputada a responsabilidade  -subsidiária  - pelas dívidas tributárias 

“(…) cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período do exercício do seu cargo 
(...)”, tal como foram revertidas as alegadas dívidas em crise, … uma vez que o prazo legal de pagamento 
terminou em data que o ora Recorrido não exercia  - nem podia exercer  - a gerência de facto ou de direito.

M). Isto porque, desde a data da declaração da falência que deixaram, o ora Recorrido e demais 
gerentes, de ter poderes de gerência da sociedade falida, pertencendo estes ao liquidatário nomeado 
judicialmente aquando da declaração de falência  - cfr. art.º 147.º do CPEREF.

Ora, estes factos constituem fundamento de oposição à execução fiscal, não podendo, por isso, 
ser apreciados nos presentes autos de reclamação de decisão do órgão da execução fiscal.

Por outro lado, constata -se que esta matéria não foi invocada na petição de reclamação, não 
tendo sido objecto de apreciação na sentença recorrida. Sendo assim, porque os recursos se destinam 
a apreciar as decisões recorridas e não a conhecer de novas questões, este Supremo Tribunal não pode 
conhecer de tal matéria.
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7. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida 
e julga -se improcedente a reclamação, com a consequente manutenção da ordem jurídica da penhora 
para cobranças das dívidas acima referidas.

Custas pelo reclamante em 1ª instância e neste Supremo Tribunal, uma vez que produziu contra-
-alegações.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Ineptidão da petição.

Sumário:

Resultando com clareza suficiente, dos factos alegados, que os impugnantes pretendem 
ver anulada uma liquidação adicional de IRS que lhes foi feita pela AT, imputando a 
tal liquidação adicional, em sede factual, ilegalidades decorrentes da inexistência de 
facto tributário e errónea quantificação da matéria tributável, não se verifica a inep-
tidão da respectiva petição inicial com fundamento em inexistência de causa de pedir.

Processo n.º 711/10 -30.
Recorrentes: Luís Miguel dos Reis Ribeiro e Outras.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. Luís Miguel dos Reis Ribeiro Mata e Luísa Maria Cardiana Pereira, com os demais sinais dos 
autos, recorrem da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, no processo 
de impugnação judicial por aqueles deduzida contra liquidação de IRS, decidiu julgar procedente a 
excepção da nulidade de todo o processo, por ineptidão da respectiva petição inicial, absolvendo da 
instância a Fazenda Pública.

1.2. Os recorrentes terminam as alegações formulando as conclusões seguintes:
a) Que seja anulada a sentença, apreciando -se o processo de impugnação apresentada pelos re-

correntes em termos de mérito, analisando -se a questão substantiva;
b) A Fazenda pública não arguiu a excepção de ineptidão, demonstrando ter compreendido bem 

o teor da petição apresentada pelos recorrentes;
c) Foram violadas as seguintes normas jurídicas: artigos 193º, n.º 1 do CPC e 98º, n.º 1, alíneas a) 

e b) do CPPT (por lapso, certamente, a recorrente refere CPT).
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP não emitiu parecer (fls. 115 verso).
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. A sentença recorrida é, no que ora releva, do teor seguinte:
«Luís Miguel dos Reis Ribeiro Mata e Luísa Maria Cardiana Pereira, respectivamente, contribuintes 

fiscais nºs. … e …, vieram deduzir impugnação contra a liquidação se IRS, com os seguintes fundamentos:
“ - Foram contabilizados pela administração fiscal rendimentos que não pertencem aos im-

pugnantes, mas sim à empresa Megasegura, conforme os impugnantes têm vindo a argumentar nas 
reclamações e audições prévias referentes a esta situação,

 - A Administração tributária indeferiu o pedido dos impugnantes.
 - Aliás, estão igualmente a ser imputados rendimentos ao impugnantes que este não recebeu e 

que estão em processo judicial de cobrança movida por este junto do Tribunal do Funchal, conforme a 
administração fiscal foi oportunamente informada, no âmbito do processo 559/07.1TBFUN nas Varas 
Cíveis daquele Tribunal.

 - Assim, não poderá ser efectuada a liquidação nos moldes pretendidos pela administração fiscal, 
tendo os impugnantes valores a receber e não a pagar.

 - Pelo que os mesmos deveram ser devolvidos aos aqui impugnantes e estes absolvidos do pedido.
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Concluíram peticionando a anulação da nota de liquidação de IRS e a devolução do valor a que 
têm direito a título de reembolso do IRS.

Notificada a Fazenda Pública para contestar a presente impugnação, esta veio aos autos pugnar 
pela respectiva improcedência, referindo que a falta de concretização dos motivos em que os impug-
nantes se baseiam para atacar a liquidação do imposto impede o Tribunal de avaliar do seu mérito e a 
falta de demonstração de factos concretos que permitam aquilatar da ilegalidade da liquidação importa 
uma decisão no sentido do não reconhecimento da pretensão dos impugnantes.

Dada vista dos autos ao Digno Magistrado do Ministério Público, pelo mesmo foi emitido douto 
parecer, a fls. 84, no sentido de considerar inepta a petição inicial e promovendo a final a absolvição 
da Administração Fiscal da instância.

(…)
Da leitura da petição inicial cujo teor foi supra transcrito na íntegra, resulta apenas que os con-

tribuintes se insurgem contra a liquidação de IRS, sem indicarem o ano a que respeita, por terem sido 
contabilizados rendimentos que não pertencem aos impugnantes, mas sim à empresa Megasegura e 
ainda por lhes terem sido ainda imputados rendimentos que não receberam.

Nada mais alegam os impugnantes, terminando por formular o pedido de anulação da nota de 
liquidação de IRS e o reembolso de IRS a que têm direito.

Fica -se sem saber qual é, no entendimento dos impugnantes, o vício que afecta a validade da 
liquidação de IRS. Isto é, os impugnantes não alegam quais os fundamentos em que baseiam a dedu-
ção da impugnação. Tais factos, constitutivos do direito do autor, e dos quais emerge a sua pretensão 
constituem a “causa de pedir”. Sabemos, tão só, que na liquidação foram alegadamente considerados 
rendimentos que não pertencem aos impugnantes e rendimentos que não receberam.

De acordo com o artigo 108º n.º 1 do CPPT, tal como o artigo 467º n.º 1 alínea d) do Código de 
Processo Civil, ex vi artigo 2º alínea e) do CPPT, a petição deve conter os fundamentos de facto e as 
razões de direito que fundamentam o pedido. E tal «exposição dos factos que fundamentam o pedido, 
que constituem a causa pedir, é imprescindível, pois os poderes de cognição do tribunal são, em regra, 
delimitados pelos factos alegados, salvo quanto a questões de conhecimento oficioso (artigos 99º n.º 1, 
da Lei Geral Tributária, e 13º, n.º 1 do CPPT)» (Jorge Lopes de Sousa in Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, anotado e comentado, 2006, Áreas Editora, nota 8 ao artigo 108º, pág. 780).

Ainda nos termos do artigo 108º n.º 1 do CPPT e artigo 467º n.º 1 alínea e) do Código de Processo 
Civil, ex vi artigo 2º alínea e) do CPPT, a petição termina com a formulação de um pedido. O pedido 
ou pedidos traduzem o que o impugnante pretende.

Como bem refere o Digno Magistrado do Ministério Público «Além disso, formulam um pedido, 
o de reembolso de IRS que não tem correspondência nos arts. da p.i. (...). Alias, na sua contestação 
a Exª RFP manifesta a sua impotência para contestar, por força do “ininteligível arrazoado” da 
petição inicial, o que impede a aplicação do n.º 3 do referido artigo 193º do C.P.Civil, e um eventual 
prosseguimento dos autos.»

Por sua vez, diz -se inepta a petição inicial quando falte ou seja ininteligível ou pedido ou a causa 
de pedir (cfr. artigo 193º nº1 e 2 alínea a) CPC).

(…)
Do exposto, conclui -se que in casu os vícios de que padece a petição inicial não fundamentam o 

seu aperfeiçoamento, por algumas das deficiências serem insanáveis, pelo que, estamos, antes, perante 
uma situação de ineptidão da petição – por falta de causa de pedir –, que gera a nulidade de todo o 
processo, nulidade esta que se consubstancia como excepção dilatória de conhecimento oficioso e que 
obsta ao conhecimento do mérito da causa (cfr. artigos 193º n.º 1, 493º n.º 2, 494º alínea b) e 495º, 
todos do Código de Processo Civil).

De acordo com o preceituado no artigo 98º nºs 1 alínea a), e 2) do Código de Procedimento e 
Processo Tributário a ineptidão da petição inicial é cominada como nulidade insanável e passível de 
conhecimento oficioso a todo o tempo até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. artigo 89º nº1, 
alínea a) do CPTA).

DECISÃO 
Nestes termos, julgo procedente a excepção de nulidade de todo o processo e, em consequência, absolvo 
a Fazenda Pública da instância.»

2.2. A recorrente discorda do decidido, alegando violação do disposto nos arts. 193º, n.º 1 do CPC 
e 98º, n.º 1, als. a) e b) do CPPT.

A questão a decidir é, assim, a de saber se ocorre a afirmada ineptidão da petição inicial, por falta 
de causa de pedir.

Vejamos.
3. Diga -se, em primeiro lugar, que apesar de os recorrentes alegarem, na conclusão a), que «seja 

anulada a sentença, apreciando -se o processo de impugnação apresentada pelos recorrentes em termos 
de mérito, analisando -se a questão substantiva», não estaremos perante imputação de qualquer nulidade 
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(das que estão previstas no art. 125º do CPPT – cfr. também o art. 668º do CPC) imputada à sentença 
recorrida, nomeadamente, eventual nulidade por omissão de pronúncia.

Aliás, nem a mesma se verifica, dado que, face à decidida absolvição da instância, por ineptidão da 
petição inicial, sempre a apreciação da questão atinente ao mérito da impugnação se terá de considerar 
prejudicada (nº 2 do art. 660º do CPC).

4. Quanto ao mais:
Nos termos do disposto no invocado art. 193º do CPC, a ineptidão da petição inicial determina 

a nulidade de todo o processo e verifica -se quando falte ou seja ininteligível a indicação do pedido ou 
causa de pedir, quando o pedido esteja em contradição com a causa de pedir, ou quando se cumulem 
causas de pedir ou pedidos substancialmente incompatíveis.

A ineptidão da petição inicial constitui, igualmente, nulidade insanável em processo judicial tribu-
tário (al. a) do n.º 1 do art. 98º do CPPT), sendo de conhecimento oficioso (nº 2 do mesmo normativo).

E não sofre dúvida que, como diz a sentença recorrida, entre os requisitos da PI se encontram a 
exposição dos factos e das razões de direito que fundamentam o pedido e que a lei comina a sanção de 
ineptidão para a petição em que, além do mais, falte ou seja ininteligível a indicação da causa de pedir.

Como também é certo que a causa de pedir se define como o facto concreto que serve de funda-
mento ao efeito jurídico pretendido, não bastando, para que se verifique o preenchimento de tal exigência 
legal, a indicação vaga ou genérica dos factos em que o autor fundamenta a sua pretensão ou pedido.

Mas, como ensina o Prof. Alberto dos Reis (Comentário, Vol. II, pags. 369 e sgts.), importa «não 
confundir petição inepta com petição simplesmente deficiente. Claro que a deficiência pode implicar 
ineptidão: é o caso de a petição ser omissa quanto ao pedido ou à causa de pedir; mas aparte esta espécie, 
daí para cima são figuras diferentes a ineptidão e a insuficiência da petição.»

Ora, o objecto material do processo de impugnação é o acto de liquidação, acto tributário em 
sentido estrito (arts. 99º e 102º, do CPPT), dado ser esse o acto administrativo do qual resulta, com 
carácter definitivo e executório, a declaração do direito do Estado a um determinado quantitativo pecu-
niário e o processo de impugnação visa a apreciação da correspondência do acto tributário com a lei no 
momento em que o mesmo foi praticado (cfr. Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário, 
Almedina, 1972, págs. 586 e seg.).

No caso concreto dos autos, os impugnantes alegam que a liquidação não pode ser feita nos moldes 
pretendidos pela AT, dado que esta lhes contabilizou rendimentos que lhes não pertencem, mas sim à 
empresa Megasegura, conforme têm vindo a argumentar nas reclamações e audições prévias referentes 
a esta situação e dado que também lhes estão a ser imputados rendimentos não recebidos e que estão 
em processo judicial de cobrança movida por estes no Tribunal Judicial do Funchal (proc. 559/07.
TBFUN), conforme a AT foi oportunamente informada.

Mais alegam que são eles, impugnantes, quem têm valores a receber e não a pagar, pelo que os 
mesmos devem ser -lhes devolvidos.

E, a final da PI, pedem que seja anulada a nota de liquidação de IRS que lhes foi remetida e lhes 
seja devolvido o valor a que têm direito de reembolso de IRS.

De toda esta alegação parece resultar com suficiente clareza que os impugnantes pretendem ver 
anulada uma liquidação adicional de IRS que lhes foi feita pela AT, imputando a tal liquidação adi-
cional ilegalidades decorrentes da inexistência de facto tributário e errónea quantificação da matéria 
tributável (por terem sido considerados rendimentos que não auferiram). Como aliás, parece reconhecer 
a sentença recorrida, ao referir que «Da leitura da petição inicial … resulta … que os contribuintes se 
insurgem contra a liquidação de IRS … por terem sido contabilizados rendimentos que não pertencem 
aos impugnantes, mas sim à empresa Megasegura e ainda por lhes terem sido ainda imputados rendi-
mentos que não receberam».

Não parece, portanto, correcta a afirmação de que fica sem se «saber qual é, no entendimento dos 
impugnantes, o vício que afecta a validade da liquidação de IRS.»

E apesar de ser certo que, como também diz a sentença recorrida, não vem indicado o ano a que 
a mesma liquidação respeita, tal não obstou a que a Fazenda Pública entendesse a pretensão dos im-
pugnantes e identificasse plenamente a liquidação em questão, quer reportando -a ao ano de 2005 e à 
acção de fiscalização levada a cabo pelos serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de 
Santarém, quer reportando -a às correcções no valor de € 11.900,00 (a acrescer aos montantes  - relativos 
a rendimentos de trabalho dependente provenientes de uma única entidade patronal, a sociedade “Cha-
ron – Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA  -, constantes da declaração que, referente 
a esse ano de 2005, fora entregue pelos contribuintes), quer reportando -a à documentação entregue 
aquando do exercício do direito de audição (cfr. arts. 1 a 4 e 7 da Contestação da Fazenda Pública e 
cfr., também, o n.º 3 do art. 193º do CPC).

Ora, como também salienta o Prof. Alberto dos Reis (loc. cit.) «Quando a petição, sendo clara 
e suficiente quanto ao pedido e à causa de pedir, omite factos ou circunstâncias necessários para o 
reconhecimento do direito do autor, não pode taxar -se de inepta; o que então sucede é que a acção 
naufraga. (…)
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A pouca clareza e precisão na dedução dos fundamentos não importa ineptidão quando, apesar 
disso, se depreende qual a causa de pedir. (…)

Por vezes torna -se difícil distinguir a deficiência que envolve ineptidão da que deve importar 
improcedência do pedido. Há uma zona fronteiriça, cuja linha divisória nem sempre se descobre com 
precisão. São os casos em que o autor faz, na petição, afirmações mais ou menos vagas e abstractas, 
que umas vezes descambam na ineptidão por omissão da causa de pedir, outras na improcedência por 
falta de material de facto sobre que haja de assentar o reconhecimento do direito.»

Esta asserção é, aqui, inteiramente válida, tanto mais que a decisão de absolvição da instância, por 
ineptidão da petição, não é determinada em sede de despacho liminar, sendo de realçar que também a 
Fazenda Pública, na Contestação, acaba por concluir que a falta de demonstração de factos concretos 
que permitam aquilatar da ilegalidade da liquidação importa uma decisão no sentido do não reconhe-
cimento da pretensão do impugnante.

De todo o modo, como acima se disse, depreende -se com clareza suficiente qual é a causa de 
pedir da impugnação: os impugnantes pretendem ver anulada uma liquidação adicional de IRS que 
lhes foi feita pela AT, imputando a tal liquidação adicional, em sede factual, ilegalidades decorrentes 
da inexistência de facto tributário e errónea quantificação da matéria tributável (por terem sido consi-
derados pela AT rendimentos que eles não auferiram), requerendo, aliás, a junção de prova documental 
constante de alegada reclamação graciosa, bem como arrolando prova testemunhal. Se a factualidade 
alegada é, ou não, adequada e suficiente para a procedência da pretensão dos impugnantes é questão 
que se prende já com o mérito da impugnação e não com a questão da ineptidão da PI.

Acresce que apesar de os recorrentes formularem também o pedido de devolução do valor a que têm 
direito a título de reembolso do IRS, se percebe, por um lado, que se trata de pedido que é mera conse-
quência e desenvolvimento do pedido de anulação da liquidação adicional, sendo que, por outro lado, a 
decisão de absolvição da instância não assenta em qualquer eventual incompatibilidade entre os pedidos.

Com efeito, a respeito deste pedido, a sentença limita -se a afirmar que os impugnantes «… for-
mulam um pedido, o de reembolso de IRS que não tem correspondência nos arts. da p.i».

Há, assim, na petição inicial fundamentos e pedido de impugnação judicial admissíveis, pelo que 
o processo pode prosseguir para a sua apreciação.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar 

que os autos baixem ao Tribunal “a quo” a fim de apreciar o pedido de anulação da liquidação baseado 
nos fundamentos invocados, se outra razão a tal não obstar.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Valente Torrão — Isabel Mar-
ques da Silva. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Prescrição. IRS. LGT. Citação do executado. Interrupção do prazo.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 1 do artigo 48.º da LGT, vigente à data da constituição da dívida 
tributária (IRS de 2000), o prazo de prescrição, de oito anos, conta -se a partir 
do termo do ano em que se verificou o facto tributário, ou seja, no caso de IRS de 
2000, a partir de 2001.

 II — A citação do executado interrompe o decurso do prazo prescricional, revestindo, 
todavia, um efeito meramente suspensivo no caso de paragem do processo por 
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo, somando -se, 
neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à 
autuação da execução, de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 49.º da LGT, 
antes da entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, que o revogou.

Processo n.º 760/10 -30.
Recorrente: José Arnaldo Mendonça Batalim.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
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Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – José Arnaldo Mendonça Batalim, melhor identificado nos autos, não se conformando com a 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, que julgou improcedente a oposição por si 
deduzida à execução fiscal n.º 3050200501052497, instaurada pelo Serviço de Finanças de Coimbra 2, 
para cobrança de dívida de IRS, relativo ao ano de 2000, dela interpôs o presente recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

1. Vem o presente recurso da douta decisão que julgou improcedente a oposição à execução fiscal.
2. Como consta do probatório em data indeterminada de Janeiro de 2005, mas situada entre os 

dias 2 e 30 (sempre inclusive) desse mês, através de Ilustre Mandatário, o Opoente dirigiu requerimento 
à Administração Tributária, Serviço de Finanças de Coimbra 2, para que lhe fosse emitida certidão 
dos fundamentos de facto e de direito na base da liquidação referida nos pontos 7. - 8., pedido que 
expediu pelo seguro do Correio e a que coube o registo RR988272986PT, pelo que, como vem sendo 
jurisprudência pacifica e reiterada da Secção do Contencioso Tributário do STA, deveria o M.º Juiz 
realizar ou ordenar todas as diligências que considerasse úteis ao apuramento da verdade (vide, por 
todos, Acs. de 2/7/97, in rec. n.º 21.502 e de 5/4/00, in rec. n.º 24.713), nomeada e concretamente a 
notificação do Serviço de Finanças de Coimbra 2, no sentido deste informar qual a data de entrada 
daquele requerimento e bem assim a notificação dos CTT no sentido de ser informada a data da entrega 
do registo postal identificado (não sendo suficiente a simples busca do percurso daquele pela consulta 
no sítio dos CTT, porquanto, como é público tal informação apenas está disponível durante um certo 
lapso de tempo), já que no processo judicial tributário vigora, como princípio estruturante, o princípio 
do inquisitório (artº 99º da LGT, e artº 13º do CPPT).

3. Ao não ordenar oficiosamente tais diligências o M.º Juiz violou o disposto nas referidas normas 
legais.

4. A dívida em causa encontra -se prescrita, face ao regime legal aplicável.
Termos em que e nos mais de direito deve o presente recurso ser julgado procedente, por provado 

e, consequentemente, ser revogada a douta sentença recorrida, proferindo -se douto acórdão que julgue 
a oposição provida, com todas as legais consequências.

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

da obrigação tributária e extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, ficando prejudicado 
o conhecimento da outra questão suscitada (violação do princípio do inquisitório).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A Administração Tributária detectou que o Oponente, José Arnaldo Mendonça Batalim, rela-

tivamente aos seus rendimentos do ano de 2000, havia formulado e apresentado oportunamente de-
claração de rendimentos para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares na qual 
não discriminava rendimentos [na quantia de €99759,58, derivados da alienação de duas concretas 
fracções de prédio em propriedade horizontal] que nesse ano auferira, relevantes para aquele efeito, 
como rendimentos da categoria G desse tributo.

2. Assim, em Dezembro de 2003 a Administração Tributária notificou o Oponente, convidando -o a 
apresentar declaração de substituição na qual tais rendimentos fossem expressos, sob pena de proceder 
ela à fixação do rendimento colectável relativamente àquele exercício.

3. Como o Oponente não procedeu à formulação daquela declaração, a Administração Tributária 
instaurou procedimento de fixação do rendimento colectável do Oponente e mulher, referente ao ano 
2000, a que deu o n.º 118/2004, no Serviço de Finanças de Coimbra 2.

4. Notificado em Novembro de 2004 para se pronunciar, no âmbito da sua audição, sobre o projecto 
de fixação daquele rendimento, o Oponente não exerceria esse direito.

5. Esta última notificação era instruída com projecto de fixação do seu rendimento tributável de 
2000, de 3 de Novembro de 2004, contendo os fundamentos de facto e de direito entendidos relevantes 
e aplicáveis — o qual, constante de fls.86 -87, aqui se dá por reproduzido, por razões de economia—, 
designadamente: o concreto facto gerador do rendimento omitido na declaração originária, a venda de 
duas concretas fracções de um prédio em Coimbra, naquele exercício, seu valor de aquisição, correcções 
de desvalorização, seu valor de alienação e rendimento líquido a fixar a esse propósito; indicação da 
origem legal da obrigação de declaração desses rendimentos e indicação das normas para sua tributação 
em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e paralela indicação da omissão de 
apresentação de declaração de substituição, pelo Oponente.

6. Após tanto e nessa sequência, foi emitido a 15 de Novembro de 2004 despacho de conversão, em 
definitivo, do projecto de decisão aludido e sumariado no ponto anterior, para cujo conhecimento pelo 
Oponente foi expedido via postal sob registo oficio desse mesmo dia, que seguiria no dia 17 seguinte.

7. Já nos serviços centrais da Administração Tributária veio depois a ser elaborada em 23 de 
Novembro de 2004, fazendo parte do lote 90517, a liquidação de Imposto sobre o Rendimento das 
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Pessoas Singulares de 2000 do Oponente, com base no rendimento colectável fixado, a que coube o 
n.º 5004274575, do que resultou dever o Oponente de imposto, àquele título, €13.282,17.

8. Este montante de dívida de imposto, após compensação com o valor da dívida de imposto 
pago na sequência da declaração e liquidação de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
originárias — a compensação elaborada a 26 desse mês —, cifra -se em €12.991,52, a que acrescem os 
juros compensatórios também liquidados, no valor de €2.620,53.

9. Em 20 de Dezembro de 2004 ao Oponente seria dado conhecimento da nota de demonstração da 
liquidação referida no ponto anterior, depois de já lhe haver sido enviada via postal, a 26 de Novembro 
de 2004, altura em que paralelamente lhe havia sido enviada, outrossim, a nota de demonstração da 
compensação, bem como a de cobrança — estas duas separadamente em relação àquela.

10. Em data indeterminada de Janeiro de 2005, mas situada entre os dias 02 e 30 (sempre inclusive) 
desse mês, através de Ilustre Mandatário, o Oponente dirigiu requerimento à Administração Tributária, 
Serviço de Finanças de Coimbra 2, para que lhe fosse emitida certidão dos fundamentos de facto e de 
direito na base da liquidação referida nos pontos 7 -8., pedido que expediu pelo seguro do Correio e a 
que coube o registo RR988272986PT.

11. A Administração Tributária nunca lhe emitiu certidão como a requerida, referida no ponto anterior.
12. Após o termo, a 19 de Janeiro de 2005, do prazo fixado para o pagamento voluntário da dívida 

de imposto supra -referida, bem como dos juros compensatórios também liquidados, referidos nos pontos 
7 -8., em 28 de Junho de 2005 seriam instaurados os autos principais, com o n.º 3050200501052497, 
para cobrança daquelas quantias e respectivos juros de mora.

13. Tendo sido expedida via postal, a 13 de Julho de 2005, a citação do Oponente para os termos 
da execução, este veio a apresentar a petição na origem dos presentes autos a 23 de Agosto seguinte.

Considerou ainda a sentença recorrida que, de entre os factos alegados e com interesse para a 
decisão da causa, não resultou provado:

14. Que na sequência do descrito no ponto 10. da matéria de facto provada a Administração Tri-
butária haja recebido o requerimento aí mencionado.

3 – São duas as questões suscitadas com o presente recurso, a saber: prescrição da dívida exequenda 
e violação do princípio do contraditório (cfr. artºs 99º da LGT e 13º do CPPT).

Comecemos pela apreciação da primeira das referidas questões, que, muito embora não tenha 
sido tratada na sentença recorrida, a qual se limitou a conhecer dos fundamentos da oposição à execu-
ção fiscal que tinham sido alegados, o certo é que a mesma é de conhecimento oficioso e prejudicial.

Sendo assim, vejamos se acaso se encontra prescrita a obrigação tributária em causa nos autos.
Desde logo, importa referir que esta diz respeito a IRS relativo ao ano de 2000.
Sendo assim, o regime de prescrição aqui aplicável é o previsto na LGT, na redacção da Lei 

n.º 100/99 de 26/7, uma vez que o regime consagrado na Lei n.º 53 -A/06 de 29/12 só entrou em vigor 
em 1/1/07.

Dispõe o artº 48º, n.º 1 deste diploma legal que “as dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto 
em lei especial, no prazo de oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em 
que se verificou o facto tributário…”.

Por sua vez, estabelece o seu artº 49º, n.º 1 que “a citação, a reclamação, o recurso hierárquico a 
impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição”.

E, no seu n.º 2, acrescenta que “a paragem do processo por período superior a um ano por facto 
não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste 
caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação”.

Posto isto e como vimos, está aqui em causa a cobrança de IRS relativo ao ano de 2000.
Sendo assim, o prazo de prescrição começou a correr em 1/1/2001.
Entretanto, no dia 13/7/05, o oponente foi citado para os termos da execução (vide n.º 13 do 

probatório e fls. 1 do processo apenso).
Este processo esteve, porém, parado por facto não imputável ao oponente desde a referida data 

até 28/2/07 (vide fls. 4 do referido processo).
Deste modo, cessou o efeito interruptivo decorrente daquela citação, que degenerou em suspen-

sivo, pelo que há que somar neste caso, o tempo que decorreu após esse período (13/7/06) ao que tiver 
decorrido até à data da autuação.

A revogação do artº 49º, n.º 2 LGT (operada pelo artº 90º da Lei n.º 53 -A/2006 de 29/12) é ina-
plicável, porque o período superior a um ano de paragem do PEF já tinha decorrido antes do início da 
vigência da norma revogatória (artº 91º da referida Lei n.º 53 -A/2006).

E então temos que, desde 1/1/01 até 28/6/05, data da autuação da execução, decorreram 4 anos 
5 meses e 27 dias e, a partir de 13/7/06 até à presente data, decorreram 4 anos 6 meses e 27.

Pelo que, a dívida exequenda se encontra, assim, prescrita, uma vez que, nesta data, vai já decor-
rido o prazo de oito anos a que alude o predito artº 48º, n.º 1 da LGT.
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4 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença 
recorrida, julgar prescrita a dívida exequenda e, em consequência, extinta a execução, ficando, assim, 
prejudicada a apreciação da segunda questão também suscitada.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

IVA. Rectificação. Prazo.Duplicação de colecta.

Sumário:

 I — A rectificação facultativa de IVA relativo ao ano de 1993, por iniciativa do con-
tribuinte, tem de respeitar o prazo de um ano previsto no n.º 3 do artigo 71.º do 
CIVA (actual artigo 78.º).

 II — A duplicação de colecta ocorre quando da aplicação do mesmo preceito legal por 
mais de uma vez ao mesmo facto tributário ou situação tributária em concreto.

 III — Tal não acontece quando as primeiras liquidações incidiram sobre a transferência 
interna de viaturas automóveis do activo permutável de uma empresa para o seu 
activo imobilizado e as segundas liquidações tiveram por objecto a venda dessas 
viaturas a clientes.

Processo n.º 878/10 -30.
Recorrente: Baviera — Comércio de Automóveis, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Baviera – Comércio de Automóveis, S.A. melhor identificada nos autos, não se conformando 

com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que julgou parcialmente procedente a 
impugnação judicial que deduziu contra a liquidação de IVA e respectivos juros compensatórios refe-
rente ao ano de 1993, dela vem interpor recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. O presente recurso visa a revogação da douta sentença recorrida apenas na parte em que a 
mesma não anulou as liquidações de IVA e correspondentes juros compensatórios efectuadas pela AT 
relativamente ao que por esta foi designado por Correcções indevidas de IVA efectuadas pela empresa 
a seu favor.

De facto:
2. Ao contrário do que entendeu a Meritíssima Juiz de 1ª Instância, ao caso não é aplicável o que 

previa o Decreto -Lei n.º 504 -G/85, de 30 de Dezembro, em vigor ao tempo dos factos a que se referem 
os autos  - 1993.

3. E também não é aplicável o que estatuía o art. 71º do Código do IVA.
4. Com efeito, no caso dos autos do que verdadeiramente se tratou foi de duplicação de colecta, 

traduzida, por um lado, nas liquidações de IVA que a impugnante, ora recorrente, efectuou quando 
afectou ao seu activo imobilizado as viaturas que adquiriu para comercialização e que havia relevado no 
seu activo permutável, conforme o previsto na alínea g) do n.º 3 do art. 3º do respectivo Código, e, por 
outro lado, nas liquidações do mesmo imposto a que procedeu na altura em alienou as ditas viaturas.

5. Dada a ilegalidade da referida duplicação de colecta, a ora recorrente anulou as segundas li-
quidações através do seu assento” n.º 100134 de 31/10/93.

6. Salvo melhor opinião, a douta sentença recorrida devia ter aceite este procedimento da recorrente 
e, em face disso, ter julgado a impugnação totalmente procedente.

7. Porque não foi assim que decidiu, a douta sentença recorrida violou, entre outros, o disposto 
no Decreto -Lei n.º 504 -G/85, de 30 de Dezembro, e no art. 71º do Código do IVA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência parcial de liquidações de IVA e juros 

compensatórios (ano 1993) nos montantes de 35 926 711$00 e 24 321 021$00, respectivamente
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FUNDAMENTAÇÃO
1.A transferência de viaturas adquiridas para comercialização do activo permutável para o activo 

imobilizado do sujeito passivo é considerada transmissão onerosa, sujeita à incidência de IVA, na medida 
em que deduziu o imposto suportado (art.3º nº3 al.g) CIVA; petição inicial art.43º)

O tribunal recorrido entendeu que a posterior liquidação do IVA nas vendas das viaturas era in-
devida porque a transmissão estava isenta, invocando o regime do DL n.º 504 - G/85,30 Dezembro e a 
norma constante do art.9º nº33 CIVA, em consonância com o entendimento da administração tributária 
(cf. informação fls.39/40)

A manifesta insuficiência da matéria de facto provada recomendaria a sua ampliação para for-
mação de base suficiente para a decisão de direito, após indagação sobre os factos relevantes para a 
aplicação do regime do DL n.º 504 -G/85,Novembro, contestada pela recorrente (art.729º nº3 CPC/art.2º 
alínea e) CPPT).

2.Não obstante, no caso concreto a ampliação da matéria de facto revela -se inútil porquanto a 
rectificação por inexactidão na liquidação de IVA nas facturas que titularam as vendas das viaturas é 
insusceptível de produzir uma regularização a favor do sujeito passivo, em consequência de

a)decurso do prazo peremptório de um ano
b)ausência de prova de conhecimento da rectificação pelos adquirentes ou de que foram reem-

bolsados do imposto (art.71º nºs 3 e 5 CIVA).
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada (constante da sentença) deve ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
 - A administração fiscal efectuou correcções em sede IVA, referente ao ano de 1993, de acordo 

com o relatório cuja cópia consta dos autos a fls. 38 a 49 dos autos e cujo teor aqui damos por integral-
mente reproduzido  - a correcção de IVA em falta, reportado ao valor de aquisição de telemóveis, foi 
efectuada no montante de Esc. 11.033.701$00, foi corrigido o IVA indevidamente regularizado pela 
impugnante no montante de Esc. 12.493.010$00 e corrigido o IVA no valor de Esc 12.400.000$00, 
por se reportar a IVA deduzido relativamente a despesas de publicidade que não foram aceites como 
custos fiscais no exercício de 1993.

 - A impugnante exerce a actividade de comércio de viaturas das marcas BMW e MAN, efectuando, 
também, serviços de assistência técnica nas mesmas.

 - A impugnante outorgou em contratos de publicidade, na forma escrita (cfr. fls. 92) ou oral, com 
a Associação Académica de Espinho, com Esmoriz Ginásio Clube, com o Clube de Propaganda da 
Natação, com o Vilanovense Futebol Clube e com o Leça Futebol Clube — cfr. fls. 77 a 83 dos autos.

 - A publicidade era efectuada por colocação de painéis/placards nos campos ou recintos despor-
tivos  - indoors e outdoors  - com mensagens imputadas aos produtos comercializados pela impugnante 
e anúncios nas camisolas dos jogadores.

 - A aqui impugnante havia contabilizado todos os pagamentos efectuados aos clubes e associações 
desportivas, correspondentes ao preço dos serviços de publicidade. A estes serviços correspondem 
recibos (cfr. fls. 77 a 83) de igual valor ao dos cheques emitidos pela impugnante.

 - A Baviera  - Comércio de Automóveis, S.A, no âmbito da actividade que desenvolve, todos os 
anos faz publicidade, de acordo com as decisões dos administradores da sociedade, sendo esta publi-
cidade imposta pelas marcas que a impugnante comercializa.

 - Os termos da estratégia de publicidade constam do contrato de exclusividade celebrado entre a 
Bayerischen Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) e a aqui impugnante  - cfr. fls. 240 a 339 dos 
autos, que se dão por integralmente reproduzidos.

 - A autora apostou na publicidade a nível local por se revelar menos dispendiosa e mais eficaz 
na captação de clientes.

 - No âmbito da fiscalização levada a cabo pela administração fiscal, todos os elementos solicitados, 
quer verbalmente quer por escrito, foram fornecidos pela aqui impugnante no prazo concedido.

 - Os pagamentos da prestação dos serviços de publicidade e os documentos a eles inerentes foram 
efectuados segundo as regras vigentes.

 - A impugnante não comercializa telemóveis, nem o realizou no ano de 1993.
 - Em 1992 e 1993, a impugnante fez uma campanha para os carros BMW série 3, que consistia 

em oferecer um telemóvel aquando da venda do automóvel.
 - Em 31/10/1993, a impugnante anulou, através do “assento” n.º 100134, IVA liquidado no mon-

tante de Esc. 14.469.494$00, por considerá -lo indevidamente liquidado na venda de viaturas ligeiras, 
do imobilizado corpóreo, durante os exercícios de 1988 a 1992.

 - Os procedimentos no âmbito do IVA adoptados pela impugnante, relativamente à afectação de 
viaturas do activo permutável para o activo imobilizado, consubstanciavam -se na liquidação de IVA, 
conforme previsto pela alínea g) do n.º 3 do artigo 3.º do CIVA.

 - Quando a impugnante procedia à venda das mesmas viaturas, voltava a liquidar IVA.
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5 - A sentença, no segmento sob recurso, julgou improcedente a impugnação judicial que fora 
deduzida contra a liquidação de IVA efectuada pela Administração Fiscal em resultado da correcção 
desse imposto indevidamente regularizado pelo impugnante no montante de Esc.12.493.010$00.

Para tanto, considerando embora que as liquidações de IVA na venda das viaturas em causa tinham 
sido indevidas, uma vez que anteriormente já tinha sido liquidado IVA pela transferência interna das 
mesmas viaturas do activo permutável para o activo imobilizado, o certo é que não efectuara as anula-
ções de IVA a seu favor dentro do prazo legal de um ano estabelecido no artigo 71.º, n.º 3 do CIVA (em 
vigor à data a que se reportam o factos -1993) e daí que não lhe fosse lícito recorrer à anulação como 
forma de recuperar o imposto indevidamente liquidado.

Insurgindo -se contra o assim decidido, a ora recorrente vem, em resumo, defender que ao caso não 
se aplicaria o regime constante do DL n.º 504 -G/85, de 30/12, ao invés que se entendera na sentença, 
assim como o prazo de um ano previsto para a rectificação de facturas no n.º 3 do artigo 71. do CIVA, 
já que não se tratava de uma rectificação, mas tão só “de anulação de uma situação de duplicação de 
colecta que havia ocorrido com as segundas liquidações e, era ilegal”.

Vejamos.
Ninguém controverte que eram indevidas as segundas liquidações de IVA efectuadas na venda 

das viaturas, seja qual for o regime que se entenda aplicável.
Em face disso, torna -se irrelevante apurar se a essas vendas era aplicável o regime para a trans-

missão de bens em segunda mão previsto no DL n.º 504 -G/85, para o que, de resto, como assinala o 
Ex.mo Procurador -Geral Adjunto no seu douto parecer, a matéria de facto assente na sentença se mostra 
insuficiente.

No essencial, a recorrente vem defender que no caso em apreço se estaria perante uma situação 
de duplicação de colecta, donde decorreria que, perante essa ilegalidade, a anulação que efectuara das 
segundas liquidações não tinha que observar o prazo de um ano previsto no n.º 3 do artigo 71.º do 
CIVA.

Todavia, não lhe assiste razão em tal entendimento.
Com efeito, a duplicação de colecta pressupõe a unicidade do facto tributário, o que manifesta-

mente não ocorre no caso.
Como decorre do estabelecido no n.º 1 do artigo 205.º do CPPT, a duplicação de colecta acontece 

quando da aplicação do mesmo preceito legal por mais que uma vez ao mesmo facto tributário ou si-
tuação tributária concreta  - vide anotação 3 a esse artigo por Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado 
e comentado, 5.ª edição.

Ora, facto é que as primeiras liquidações incidiram sobre a transferência interna das viaturas do 
activo permutável para o activo imobilizado, ao passo que as segundas liquidações, tiveram por objecto 
a venda dessas viaturas a clientes.

Conclui -se, deste modo, que incidindo sobre diferentes factos tributários, das sucessivas liquidações 
de IVA efectuadas não resultaram duplicações de colecta, donde a decorrência de que as rectificações 
efectuadas pela recorrente tinham necessariamente de respeitar o prazo de um ano previsto no n.º 3 do 
artigo 71.º do CIVA, o que não sucedeu no caso “sub judicio”.

Assim sendo, de manter será a improcedência da impugnação judicial da liquidação decidida na 
sentença sob recurso.

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

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 2 de Março de 2011. – Miranda de Pacheco (relator) – Dulce Neto — António Calhau. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Juros moratórios. Juros indemnizatórios.

Sumário:

Embora a falta de restituição do montante anulado de imposto e juros compensatórios 
no prazo legalmente previsto para o cumprimento espontâneo pela Administração 
implique a obrigação de pagamento de juros de mora sobre esse montante se tal 
for pedido pelo contribuinte, estes juros de mora não podem incidir sobre a quantia 
devida ao contribuinte a título de juros indemnizatórios.
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Processo n.º 880/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: SGALD AUTOMOTIVE, Sociedade Geral de Comércio e Aluguer de Bens, 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 o Supremo Tribunal Administrativo da sentença que o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra proferiu nos autos de intimação para um comportamento 
instaurados pela sociedade SGALD AUTOMOTIVE - SOCIEDADE GERAL DE COMÉRCIO E 
ALUGUER DE BENS, S.A., no segmento decisório que condenou a Fazenda Pública a pagar a esta 
sociedade juros de mora sobre o montante devido a título de juros indemnizatórios.

As alegações dos recursos mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
a. O presente recurso vem interposto da decisão proferida pelo Exmo. Juiz do Tribunal “a quo”, 

na parte em que determinou a condenação da Fazenda Pública no pagamento de juros de mora devidos 
por falta de cumprimento da obrigação de pagamento de juros indemnizatórios no prazo legal.

b. Salvo o devido respeito pela opinião sufragada pela decisão ora recorrida, entendemos que o 
Meritíssimo Juiz fez uma errada interpretação da lei aplicável ao caso em apreço, porquanto:

c. Os juros indemnizatórios visam ressarcir o contribuinte pelo desapossamento do capital cor-
respondente ao imposto indevidamente liquidado, pelo que são devidos desde a data do pagamento até 
ao termo do prazo de execução espontânea do julgado, por força do n.º 1 do art.º 43.º da LGT (sendo 
este o entendimento da jurisprudência).

d. Já os juros moratórios visam ressarcir o contribuinte pela demora no pagamento do seu crédito 
resultante do acto anulado, pelo que são devidos após o termo do prazo de cumprimento da decisão 
anulatória.

e. Não havendo convenção ou disposição legal expressa, não são devidos juros sobre juros, sob 
pena de anatocismo, o que nos termos do art. 560º do CC está vedado por lei.

f. Ao condenar a AF no pagamento de juros moratórios sobre o montante devido a título de juros 
indemnizatórios, o digníssimo Juiz incorreu em vício de violação de lei, pelo que deve, a Sentença, 
ser revogada nessa parte.

g. Em suma: os juros moratórios não podem incidir sobre os juros indemnizatórios.
Nestes termos, em face da motivação e das conclusões atrás enunciadas, deve ser dado provimento 

ao presente recurso, revogando -se, em consequência, a douta Sentença ora recorrida  - na parte em 
que condena a AF no pagamento de juros moratórios sobre o montante devido a título de juros indem-
nizatórios  - assim se fazendo por VOSSAS EXCELÊNCIAS, serena, sã e objectiva 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 

negado provimento ao recurso, aduzindo a seguinte argumentação:
«1. À semelhança dos juros indemnizatórios, os juros de mora têm a natureza de indemnização por 

responsabilidade civil extracontratual, destinada à reparação dos prejuízos suportados pelo contribuinte 
com a indisponibilidade do montante correspondente à prestação tributária indevidamente paga.

Os factos geradores das obrigações são distintos: no caso dos juros indemnizatórios a ilegalidade 
da liquidação; no caso dos juros de mora o atraso na restituição da prestação tributária.

Daquela identidade de natureza decorre a impossibilidade de cumulação de ambos em relação 
ao mesmo período temporal.

Por isso os juros de mora são devidos, a requerimento do interessado, desde o termo do prazo 
para execução da decisão administrativa que reconhecer o direito aos juros indemnizatórios ou do 
termo de prazo de execução espontânea do julgado, até efectivo pagamento (art. 61º n.º l CPPT; 
art. 102º n.º 2 LGT)

2. No caso sob análise:
a) tendo o direito aos juros indemnizatórios sido reconhecido por decisão judicial são devidos 

juros indemnizatórios desde a data do pagamento da prestação tributária indevida até à data da emissão 
da nota de crédito (art. 61º n.º 3 CPPT).

b) serão devidos juros de mora apenas se os juros indemnizatórios não forem liquidados e pagos 
no prazo de execução espontânea do acórdão a proferir, contado a partir da data do seu trânsito em 
julgado e não da data em que o processo for enviado ao órgão da administração tributária competente 
para a execução (art. 102º n.º 2 LGT; art. 146º n.º 2 CPPT na interpretação do acórdão Pleno STA -SCT 
2.12.2009 processo n.º 570 -A/08).

Sobre a articulação cronológica juros indemnizatórios  - juros de mora a jurisprudência do STA 
tem -se pronunciado sem divergência (acórdãos 20.02.2002 processo n.º 26669; 6.11.2002 processo 
n.º 1077/02; 20.11.2002 processo n.º 1079/02; 9.04.2003 processo n.º 463/03; 7.05.2003 processo 
n.º 337/03; 5.07.03 processo n.º 388/03; 20.10.2004 processo n.º 338/04)».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
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2. No âmbito do presente processo de intimação para um comportamento, instaurado com vista ao 
integral cumprimento da decisão administrativa de deferimento parcial de reclamação graciosa que a 
sociedade SGALD AUTOMOTIVE - SOCIEDADE GERAL DE COMÉRCIO E ALUGUER DE BENS, 
S.A., deduziu contra actos de liquidação de IVA, vem pedida a intimação da Administração Tributária à 
prática dos actos necessários ao cumprimento integral do dever que lhe incumbe de executar a decisão, 
através da devolução da restante parte dos juros compensatórios anulados e que haviam sido pagos, 
bem como pelo pagamento de juros indemnizatórios e de juros de mora.

A decisão recorrida concedeu total procedência à pretensão, julgando, além do mais, que a falta 
de pagamento dos «juros indemnizatórios a partir do termo do prazo da execução da decisão daquela 
impugnação administrativa (no prazo de 90 dias a que se refere o n.º 1, do art.º 61º do CPPT), deter-
mina que se vençam juros moratórios sobre os montantes em dívida até ao integral cumprimento da 
obrigação», condenando a Fazenda Pública à «restituição dos montantes ainda em dívida relativo aos 
juros compensatórios anulados, assim como ao processamento dos respectivos juros indemnizatórios 
e nos juros de mora devidos por falta de cumprimento da obrigação de pagamento daqueles juros 
indemnizatórios no prazo legal».

Insurgindo -se contra o assim decidido, vem a Fazenda Pública defender que a decisão fez uma 
errada interpretação da lei ao condená -la ao pagamento de juros moratórios sobre o montante de juros 
indemnizatórios que não foi pago no prazo legal.

A questão dos autos é, pois, a de saber se os juros moratórios devidos a partir do termo do prazo 
de execução espontânea do julgado, podem ou não incidir sobre o montante de juros indemnizatórios 
que não foi pago nesse prazo de execução espontânea, e não a questão tratada na maior parte dos 
arestos citados no parecer emitido pelo Exm.º Magistrado do Ministério Público, de saber se os juros 
indemnizatórios e moratórios podem coexistir no tempo, sobrepondo -se.

Neste Supremo Tribunal tem vindo a consolidar -se jurisprudência sucessivamente reiterada no 
sentido de ser negativa a resposta à questão acima delineada, conforme se pode verificar pela leitura 
dos acórdãos proferidos por Secção de Contencioso Tributário em 17/02/2002, no Proc. n.º 10/02; 
em 20/11/2002, no Proc. n.º 1079/02; em 7/03/2007, no Proc. n.º 1220/06; em 2/07/2008, no Proc. 
n.º 303/08; em 14/07/2008, no Proc. n.º 304/08; em 31/01/2008, no Proc. n.º 839/07. E apesar de essa 
orientação jurisprudencial não ser sufragada por todos os juízes da Secção, a mesma veio a merecer 
confirmação pelo Pleno da Secção nos acórdãos proferidos em 24/10/2007 e em 17/06/2009, nos pro-
cessos n.ºs 1095/05 e 447/07, respectivamente.

Após a análise da proficiente fundamentação dos acórdãos proferidos pelo Pleno da Secção e tendo 
sobremaneira em atenção o estatuído no artigo 8.º, n.º 3, do Código Civil, somos levados a acompanhar 
a orientação jurisprudencial ali sufragada em prol do superior interesse em alcançar uma interpretação 
e aplicação uniformes do direito.

Daí que e com a devida vénia, passemos a transcrever aquele primeiro aresto, proferido pelo 
Pleno em 24/10/2007.

«A questão dos autos é, pois, a de saber se os juros moratórios a favor do contribuinte incidem, 
ou não, sobre os juros indemnizatórios.

Dispõe o artigo 102.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária que no “caso de a sentença implicar a resti-
tuição do tributo já pago, serão devidos juros de mora, a pedido do contribuinte, a partir do termo do 
prazo da sua execução espontânea”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tende ressarcir idênticos prejuízos, eles não podem ser cumuláveis em relação ao mesmo período de 
tempo.

Cfr. o acórdão citado e Jorge de Sousa, ob. cit., p. 336.
Daí que se deva entender o dito artigo 102.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária como uma “norma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Com efeito, a Lei Geral Tributária não determina qual é a taxa dos juros moratórios a favor do 
sujeito passivo e o sistema fiscal prevê apenas duas taxas de juro: a taxa de juros legal de 4% ao ano, 
prevista na Portaria n.º 291/2003, de 8 de Abril; e a taxa de juro aplicável nas dívidas ao Estado e ou-
tras entidades públicas que é de 1% ao mês ou fracção, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 73/99, de 16 de Março.
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Esta taxa mais elevada que a devida nas restantes espécies de juros justifica -se pelo facto de estar 
em causa a violação da obrigação principal do “dever fundamental” de pagar impostos. (...)

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

Pelo que a taxa dos juros moratórios a favor do sujeito passivo só pode ser a taxa de juros legal 
de 4% ao ano, uma vez que não há outra prevista no ordenamento. (...) Taxa de 4% que, dada a natu-
reza das dívidas envolvidas, nos preditos termos, é também aplicável aos juros compensatórios (como 
determina expressamente o artigo 35.º, n.º 10, da Lei Geral Tributária) e aos juros indemnizatórios (por 
força da remissão expressa do artigo 43.º, n.º 4, do mesmo diploma legal).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Em suma: os juros moratórios não podem incidir sobre os juros indemnizatórios.»
Em conclusão, embora a falta de restituição do montante anulado de imposto e juros compensa-

tórios no prazo legalmente previsto para o cumprimento espontâneo pela Fazenda Pública implique a 
obrigação de pagamento de juros de mora sobre esse montante se tal for pedido pelo contribuinte, estes 
não podem incidir sobre a quantia devida ao contribuinte a título de juros indemnizatórios, ainda que 
esta quantia não lhe tenha sido paga no prazo legal.

Termos em que procedem todas as conclusões do recurso.
4. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso e revogar a decisão recorrida na 



360

parte em que condenou a Fazenda Pública a pagar à Requerente juros de mora sobre o montante devido 
a título de juros indemnizatórios, por tais juros não serem devidos.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — António Calhau 
(vencido, nos termos da declaração junta ao Proc: 1095/05). 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Nulidade da sentença. Fundamentação incongruente. Oposição à execução fiscal. 
Fundamentos. Recurso de decisão de aplicação de coima.

Sumário:

 I — A insuficiência ou mediocridade da motivação afecta o valor doutrinal da sentença, 
sujeitando -a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz a 
sua nulidade.

 II — Só há uma real contradição entre os fundamentos e a decisão quando a funda-
mentação aponta num sentido e a decisão segue caminho oposto ou, pelo menos, 
direcção diferente.

 III — A oposição à execução fiscal só pode ter por fundamento facto ou factos suscep-
tíveis de serem integrados em alguma das previsões das várias alíneas do n.º 1 do 
artigo 204.º do CPPT.

 IV — Deve ser alvo de rejeição ou julgada improcedente a oposição à execução fiscal 
quando não contenha algum dos aludidos fundamentos legais e vise apenas intentar 
o ataque a coima sobre a qual tenha já ocorrido “caso julgado”.

Processo n.º: 881/10 -30.
Recorrente: Escola de Condução Maria Pereira 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 — Escola de Condução Maria Pereira, L.da, com sede em Coimbra, não se conformando com a 
sentença da Mma. Juíza do TAF de Coimbra que julgou improcedente a oposição por si deduzida contra 
a execução fiscal que lhe move a FP no Serviço de Finanças de Coimbra 2, dela interpôs recurso para 
o TCAN, formulando as seguintes conclusões:

1.ª - A recorrente a 11/05/2004 deu entrada no TAF de Coimbra de um recurso da decisão de 
aplicação de coimas proferida pelo senhor Chefe do 2SF de Coimbra em 3 autos contra -ordenacionais.

2.ª - Fê -lo por razões e princípios de economia processual, pela unidade do sistema e de justiça, além 
de que a lei assim o admite, conforme emana do artigo 29.º do CPP “ex vi” do artigo 3.º do RJIFNA.

3.ª - A senhora Juiz no tribunal de recurso, com todo o respeito, por mero lapso, até porque na sua 
douta decisão nunca refere a impossibilidade de recurso unitário de decisões proferidas em autos de 
contra -ordenação, apenas aprecia uma decisão.

4.ª - Esta escolhe foi efectuada de uma forma aleatória, por erro, sem fundamentar a razão daquela 
escolha em detrimento das outras.

5.ª - A recorrente foi notificada da decisão proferida pela senhora Juiz, apenas leu a parte final, ou 
seja, interpretou no sentido que a senhora Juiz teria feito o cúmulo jurídico.

6.ª - Esta decisão não foi objecto de impugnação, nem pelo ERFP, nem pela recorrente, tendo 
transitado em julgado.

7.ª - Foi comunicada a decisão ao serviço de finanças e instauram processo executivo pelas contra-
-ordenações cuja decisão foi omissa na apreciação.

8.ª - A este processo executivo, a recorrente deduz a respectiva oposição, alegando o erro da senhora 
Juiz, mas a mesma a final veio a ser julgada improcedente, por falta de fundamento legal, ou seja, por 
não ter enquadramento legal na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
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9.ª - Esta decisão é nula, por incongruente fundamentação conforme se alcança a folhas 5. A senhora 
Juiz refere que a decisão proferida no recurso de contra -ordenação subiu ao tribunal, como recurso da 
decisão, proferida no âmbito da contra -ordenação 04/600155.6, e que só esta decisão de aplicação de 
coima foi apreciada.

10.ª - Mais refere que para cada processo deveria ter sido endereçado o respectivo recurso.
11.ª - E termina a dizer que deveria ter sido suscitada tal questão antes do trânsito em julgado da 

decisão, de molde, se ainda fosse possível a fazer subir as outras contra -ordenações.
12.ª - Por um lado, diz -se que não é possível fazer um recurso unitário, por outro, refere -se que 

aquela questão deveria ter sido suscitada antes do trânsito em julgado da decisão.
13.ª - O referido pela senhora Juiz não corresponde ao que efectivamente ocorreu no requerimento 

de interposição de recurso, porquanto, na verdade, a ora recorrente faz uma interposição unitária das 
decisões e não escolhe aquela que quer ver apreciada ou qual deve subir.

14.ª - Esta decisão vem a final beneficiar a Fazenda Pública em detrimento das garantias proces-
suais e constitucionais da recorrente.

15.ª - Entende a recorrente que a omissão de apreciação das duas decisões, em recurso unitário, 
a decisão proferida, transitada em julgado, deverá ser abrangente das decisões de todas as contra-
-ordenações.

16.ª - E entende que, como no processo penal, no processo contra -ordenacional é possível a apen-
sação e recurso unitário do recurso para a apreciação jurisdicional.

17.ª - Foram violadas as regras constantes dos artigos 29.º do CPP, ex vi do artigo 3.º do RJFN, 
n.º 1 do 204.º do CPPT e 668.º do CPC.

Por acórdão do TCAN de 22/10/10 julgou -se aquele Tribunal incompetente em razão da hierarquia 
para conhecer do recurso, declarando competente para esse efeito o STA.

Aqui remetidos os autos, o Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal, tendo vista, não emitiu 
parecer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II — Mostra -se assente a seguinte factualidade:
a) Na Repartição de Finanças de Coimbra 2, correu termos processo de contra -ordenação 

n.º 3050/04/600155.6, originado pelo auto de notícia de 10/10/03 por falta de pagamento do IVA no 
prazo legal no valor de 3.746,76 €;

b) No âmbito de tal processo veio a ser dada a decisão de aplicação de coima no valor de 899,22 €, 
da qual a oponente recorreu, por requerimento de recurso que no cabeçalho esquerdo identifica este 
processo contra -ordenacional e mais dois cujas coimas foram de 1.295,08 € e 978,71 €;

c) Admitido o recurso foi designada audiência de julgamento, realizada esta foi proferida sentença 
de fls. 5 a 7 e na qual se consignou que:

— a recorrente foi condenada na coima de € 899,22 por não ter entregue a prestação tributária 
do IVA do período do terceiro trimestre de 2003 no valor de € 3.746,76, por decisão de 12/4/04, que 
aqui se dá por reproduzida;

— o valor do imposto foi, entretanto, pago;
— a arguida foi uma das melhores escolas de condução de Coimbra, gozando de boa situação 

económica e financeira até à década de 90;
— depois desta época, a partir de 1990 a situação económica debilitou -se com a liberalização do 

ensino da condução e a consequente proliferação de escolas, acrescida da concorrência desleal resultante 
da prática de preços inferiores ao estabelecido, 2/3 desse valor;

— embora a empresa tenha sido demandada no Tribunal de Trabalho pelo delegado sindical dos 
trabalhadores, devido à falta de condições de higiene e segurança, o certo é que ela não fez as obras a 
que estava obrigada por falta de capacidade económica;

— os trabalhadores recebiam o ordenado em prestações e a 1.ª testemunha negociou a reforma 
antecipada e só em 2003 acabou de receber as prestações a que tinha direito, chegando a ter mais de 
um ano de ordenados em atraso;

— vários trabalhadores foram despedidos, não havendo dinheiro para as indemnizações;
— o decrescimento de procura do ensino foi crescendo e os que frequentam a escola pagam em 

prestações ou mediante cheques pré -datados.
III — Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Coimbra que jul-

gou improcedente a oposição deduzida pela ora recorrente contra a execução contra ela movida pela 
Fazenda Pública para cobrança de dívidas referentes a coimas que lhe foram aplicadas em processos 
de contra -ordenação.

Alega a recorrente que, tendo interposto recurso das decisões de aplicação daquelas coimas, a 
senhora Juiz no recurso não terá feito o cúmulo jurídico das mesmas, pelo que, confrontada agora com 
a instauração da execução para cobrança dessas coimas, vem invocar o erro da senhora Juiz ao ter 
apreciado no recurso apenas uma decisão e não todas.
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A oposição apresentada foi julgada improcedente pela Mma. Juíza a quo por falta de funda-
mento legal.

Esta decisão é nula, segundo a recorrente, por incongruente fundamentação, já que, por um lado, 
refere que não era possível fazer um recurso unitário, mas, por outro, afirma que aquela questão deveria 
ter sido suscitada antes do trânsito em julgado da decisão proferida no recurso de contra -ordenação.

Todavia, não tem a recorrente razão.
As decisões sobre qualquer pedido controvertido ou sobre alguma dúvida suscitada no processo 

devem ser sempre fundamentadas sob pena de serem nulas se não contiverem a especificação dos 
fundamentos de facto e de direito da decisão (artigos 668.º, n.º 1, alínea b) do CPC e 125.º do CPPT).

Todavia, sempre se tem entendido que importa distinguir entre a falta absoluta de motivação da 
motivação deficiente, medíocre ou errada, sendo que 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.

E, na decisão em apreço, tal situação não se verifica, porquanto a mesma é clara ao afirmar que a 
questão suscitada não cabe como fundamento de oposição e daí a sua improcedência.

Por outro lado, se o que a recorrente pretende arguir, no que designa por «incongruente funda-
mentação», é a nulidade de oposição entre os fundamentos e a decisão, o que integraria, de igual modo, 
nulidade da decisão, também esta se não verifica.

Com efeito, tal nulidade constitui vício da estrutura lógica da sentença, por contradição entre as 
suas premissas, de facto e de direito, e a conclusão: os fundamentos invocados pelo juiz não conduziriam 
ao resultado expresso na decisão; conduziriam, isso sim, a resultado oposto.

Há, pois, um vício real no raciocínio do julgador, uma real contradição entre os fundamentos e 
a decisão: a fundamentação aponta num sentido e a decisão segue caminho oposto ou, pelo menos, 
direcção diferente (cf. Alberto dos Reis, Anotado, vo. V, pág. 141).

Todavia, in casu, tal não sucede, pois, tratar -se -ia, quando muito, de uma contradição entre os 
fundamentos, que não destes com a decisão; aliás, em rigor, nem se tratará de verdadeiros fundamentos 
da decisão.

Daí que a aludida nulidade se não verifique assim.
Quanto ao mérito, vejamos.
Na realidade, o processo de oposição tem por escopo essencial o ataque (global ou parcial) à exe-

cução fiscal, visando a extinção da execução, ou absolvição do executado da instância executiva, pela 
demonstração do infundado da pretensão de entidade exequente — cf., por todos, Laurentino Araújo, 
Processo de Execução Fiscal, p. 257.

Por outro lado, não há dúvida que, como ainda recentemente se decidiu no acórdão desta Secção do 
STA de 24/3/2010, proferido no recurso n.º 956/10, “quando as coimas e outras sanções pecuniárias não 
forem pagas nos prazos legais, serão objecto de cobrança coerciva em processo de execução fiscal.

E o processo de execução fiscal abrange a cobrança coerciva, dentre outras dívidas ao Estado, 
das coimas e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões, sentenças ou acórdãos relativos a contra-
-ordenações fiscais.

Servirá nesse caso de base ao processo de execução fiscal certidão da decisão aplicadora da 
coima.

O título executivo pode ser administrativo, quando extraído pelos serviços oficiais competentes 
ou por outros serviços administrativos do Estado ou de entidade equiparada — cf. Alfredo de Sousa e 
Silva Paixão, no Código de Processo Tributário Comentado e Anotado, em anotação 2. ao artigo 248.º.”.

A ora recorrente não terá reagido, como ela próprio refere nas suas alegações, contra a decisão 
proferida pela senhora Juíza no recurso por si interposto das decisões de aplicação das coimas aqui 
em causa que estão na base da presente execução fiscal, a que ora se opõe — pelo que essa decisão se 
volveu em caso “caso julgado”.

“Com efeito, quando uma decisão judicial adquire força obrigatória, por dela não se poder já 
reclamar nem recorrer por via ordinária, forma -se caso julgado.

Sendo a decisão judicial uma sentença que verse a matéria de fundo da acção, a sua força obriga-
tória não se limita ao processo em que foi proferida, manifestando -se fora dele.

Esta obrigatoriedade da sentença transitada em julgado, dentro do processo e fora dele, caracteriza 
o caso julgado material, nos termos do artigo 671.º, n.º 1, do Código de Processo Civil — estatuindo 
o artigo 673.º do Código de Processo Civil que a sentença constitui caso julgado nos precisos limites 
e termos em que julga.” — (mesmo aresto).

A ora recorrente bem que poderia ter reagido no respectivo processo, lançando mão aí de todos 
os meios permitidos em direito.

Mas, pelos vistos, nada fez, tendo tal decisão, pois, transitado em julgado, como ela reconhece.
E, assim sendo, é evidente que o que ela pretendia agora discutir em sede de oposição à execução 

é matéria que respeita unicamente a um processo de contra -ordenação, designadamente à sentença 
proferida em recurso de uma decisão de aplicação de coima, a que ela atribui um lapso.
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Lapso que ela na devida altura não atentou, pois “apenas leu a parte final” da decisão, mas que 
deveria ter suscitado no referido processo de recurso, por ser o lugar próprio para discutir tal matéria, 
antes da decisão ter transitado em julgado.

O certo é que, como se refere na decisão recorrida, a questão só agora suscitada se não enquadra 
no âmbito dos fundamentos de oposição à execução fiscal enumerados no artigo 204.º do CPPT.

Razão por que a oposição apresentada pela ora recorrente só poderia, pois, ser rejeitada ou julgada 
improcedente.

A decisão recorrida 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 decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria devida em 1/6.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Direito comunitário. Comissão da CEE. Acto de liquidação. Acto de execução. Com-
petência dos tribunais nacionais.

Sumário:

 I — A questão da eventual retroactividade fiscal decorrente da decisão da Comissão 
Europeia de recuperar os auxílios concretizados nas reduções de taxas previstas 
no artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20/11 deveria ter 
sido ser suscitada — como foi — em sede de sindicância judicial dessa decisão 
da Comissão.

 II — Tendo o TJUE decidido que a Comissão das Comunidades Europeias, ao declarar 
incompatível com o mercado comum a parte do regime de auxílios referida no n.º I, 
na medida em que se aplica às empresas que exercem actividades financeiras, não 
cometeu um erro manifesto de apreciação, quer quanto aos factos, quer quanto 
ao direito, a liquidação impugnada nos autos limitou -se a dar cumprimento à 
decisão da Comissão, pelo que, não lhe sendo assacados vícios próprios, não é 
susceptível de anulação.

 III — Não são devidos juros compensatórios se o contribuinte, ao proceder à autoliqui-
dação de IRC, se limitou -se a respeitar o enquadramento legal vigente na altura 
e de acordo com o qual aplicou taxa reduzida constante do artigo 5.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/99/A de 20 de Janeiro, a qual só mais tarde veio a ser 
considerada pela Comissão das Comunidades Europeias como incompatível com 
o mercado comum (decisão de 11 de Dezembro de 2002).

Processo n.º: 911/10 -30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA.
Recorrido: Direcção -Geral dos Impostos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. João Torrão.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 — A Caixa Geral de Depósitos, SA, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Tributário 
de Lisboa, que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liquidação adicional de 
IRC, derrama e juros compensatórios referente ao exercício de 2001, no montante total de € 418 418,71, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

a) Qualquer acto administrativo fundado na Decisão da Comissão, de 11 de Dezembro de 2002, é 
inconstitucional, porquanto ao pretender que uma Decisão comunitária prevaleça sobre uma lei -quadro 
viola a hierarquia das normas constitucionalmente consagrada;

b) A revogação retroactiva não apenas dos benefícios fiscais como, por maioria de razão, das 
próprias medidas estruturantes do sistema fiscal que consistam em reduções de taxas é claramente 
proibida pelo artº. 103.º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa, que proíbe a criação de im-
postos retroactivos;
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c) As convenções internacionais, as normas de Direito Internacional emitidas pelos órgãos de Direito 
Internacional que, ao seu abrigo, sejam considerados competentes e os próprios actos administrativos 
internos que resultem da sua aplicação são passíveis, directa e indirectamente, de controlo constitucional 
nos termos gerais dos artºs 277.º e seguintes da Constituição, que não introduzem qualquer excepção 
em benefício das normas de Direito Comunitário;

d) A referida Decisão da Comissão tem como exclusivo destinatário o Estado Português, e não 
as instituições de crédito e outras instituições financeiras desenvolvendo a sua actividade na Região 
Autónoma dos Açores;

e) É à luz do Direito Interno Português, dado o silêncio a esse respeito do TUE, que devem ser 
definidas as medidas legislativas e administrativas necessárias à concretização da aludida Decisão da 
Comissão;

f) Caberia, assim, no caso concreto, à Assembleia Legislativa Regional dos Açores a alteração do 
Dec. Legislativo Regional n.º 2/99 -A, em ordem a excluir da redução de taxa de IRC as actividades 
financeiras e concorrentes ou alternativamente à Assembleia da República a modificação do artº. 37.º, 
n.º 4, da Lei n.º 13/98, em idêntico sentido;

g) Não tendo sido alteradas retroactivamente as referidas reduções de taxas pela Assembleia Le-
gislativa Regional dos Açores, poderá haver eventual incumprimento pelo Estado Português da referida 
Decisão da Comissão, o que não é à ora Recorrente que cabe avaliar; por outro lado, os particulares 
não estão obrigados ao seu cumprimento, carecendo, assim, de qualquer base legal a liquidação que a 
Administração Fiscal realizou, bem como as correcções que a antecedem;

h) Estas medidas não constituem qualquer excepção, mas sim uma adaptação que emana di-
rectamente dos princípios directores e fundadores do sistema fiscal português, constitucionalmente 
consagrados, sendo genericamente aplicável a todos os agentes económicos com residência fiscal ou 
com alguma forma de representação no território da Região Autónoma dos Açores;

i) Consequentemente, a liquidação em causa padece dos seguintes vícios:
— vício de violação do princípio da hierarquia das normas constitucionalmente consagrado, 

previsto no artºs 8.º e 112.º da Constituição;
— vício de violação do princípio da não retroactividade dos impostos, previsto no artº. 103.º da 

Constituição;
— vício de violação do artº. 37.º da lei das Finanças das Regiões Autónomas;
— vício de violação do artº. 5.º do Dec. Legislativo Regional n.º 2/99/A.
Por tudo o exposto, deve a douta sentença recorrida ser anulada e substituída por decisão judicial 

anulatória da liquidação impugnada, assim se fazendo a verdadeira e costumada justiça.
2 — A entidade recorrida não contra alegou.
3 — O Exmº Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer.
4 — Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5 — Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1.ª instância os seguintes 

factos:
1.º). A liquidação impugnada decorre da concretização pela Administração Tributária (AT) da De-

cisão da Comissão das Comunidades Europeias, de 11 de Dezembro de 2002, que declarou incompatível 
com o mercado comum a parte do regime especial relativa às reduções de taxas nacionais do imposto 
sobre o rendimento, estabelecidas nos artigos 4.º e 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 
20 de Janeiro de 1999 (cf. fls. 162 a 166 do PAT);

2.º). A Administração Tributária para concretização daquela decisão procedeu, em relação à 
impugnante e ao exercício de 2001, a um acréscimo à colecta no montante de € 351.501,00 e a um 
acréscimo à derrama de € 29.115,18 (cf. fls. 162 a 166 do PAT);

3.º). Daquela correcção decorre a sujeição da matéria colectável à taxa normal de imposto e a não 
consideração, na liquidação impugnada, do montante de € 820.168, referente a imposto anteriormente 
apurado à taxa da Região Autónoma dos Açores (cf. fls. 162 a 166 do PAT);

4.º). No relatório de conclusões referente à liquidação de IRC ora em análise, referente ao exercício 
de 2001, lê -se, designadamente, o seguinte (cf. fls. 162 a 166 do PAT):

«Por decisão da comissão das Comunidades Europeias, de 11.02.2002, a parte do regime especial 
relativa às reduções das taxas nacionais do imposto sobre o rendimento, estabelecidas nos artigos 4.º 
e 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de Janeiro, foi declarada incompatível com 
o mercado comum quando aplicável a empresas que exerçam as actividades previstas na secção J 
códigos 65, 66 e 67 da nomenclatura estatística das actividades económicas na comunidade europeia 
(NACE Rev. 1.1), bem como a empresas que exerçam as actividades previstas na secção K, código 74 
da mesma nomenclatura, que consistam na prestação de serviços a empresas pertencentes ao mesmo 
grupo, como centros de coordenação, de tesouraria ou de distribuição.

Nos termos do artigo 3.º da referida Decisão, o Estado Português foi intimado a adoptar as 
medidas necessárias para recuperar, junto das empresas que exercem as actividades acima mencio-
nadas, os montantes correspondentes à redução das taxas nacionais, considerados como auxílios do 
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Estado concedidos indevidamente, acrescidos de juros indemnizatórios, calculados com base na taxa 
de referência utilizada para o cálculo da equivalente subvenção no âmbito dos auxílios com finalidade 
regional, contados a partir da data em que foram colocados à disposição dos beneficiários até ao 
momento da sua recuperação.

Consequentemente, em cumprimento da referida Decisão, serão revistas as liquidações de IRC 
por ela abrangidas, no sentido da aplicação das taxas gerais previstas no artigo 80.º do Código do IRC 
e, sobre a diferença, liquidados juros indemnizatórios a favor do Estado, calculados, com referência 
à primeira liquidação, respectivamente, desde a data do limite para o pagamento do imposto apurado 
ou da data do reembolso, consoante o caso, ou da data da notificação da liquidação se da mesma 
não resultar imposto a pagar ou a reembolsar, até à data da notificação da reliquidação, mediante a 
aplicação da seguinte taxa ou taxas em vigor durante o mesmo período, extraídas da tabela de taxas 
de referência aprovada pela Comissão das Comunidades Europeias e utilizada no âmbito dos auxílios 
comunitários com finalidade regional: 

Taxa aplicável
(Estado português) Em vigor desde

4.43 01.01.2004
3.95 01.08.2003
4.80 01.01.2003
5.06 01.01.2002
5.33 01.12.2001
6.33 01.01.2001
5.70 01.01.2000
5.61 01.11.1999
4.76 01.08.1999
6.02 01.01.1999

 (EU/State Aid — reference and discount rate (in %) since 01.08.1997)
Assim, fica V. Exa. por este meio notificado, nos termos dos artigos 77.º da lei Geral Tributária, 

36.º e 38º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, de que vai ser efectuada a cor-
recção da liquidação do IRC exercício de 2001, no valor € 380.816,18 (resultante do acréscimo no 
valor da colecta em € 351.501,00 e respectiva derrama, pelo valor de € 29.315,18), pela actividade 
desenvolvida na Região Autónoma dos Açores, de acordo com o documento de cobrança a remeter 
oportunamente e com os fundamentos acima expostos (conforme evidenciado no anexo n.º 1).

A acrescer ao valor € 380.816,18, temos os juros indemnizatórios a favor do Estado contados 
desde a data limite para o pagamento do imposto apurado (31 -05 -2002), até à presente data, em que 
se emite o Mapa de Apuramento — Modelo DC. -22, pelo montante de e 37.602,53 (conforme eviden-
ciado no nexo n.º 2).

O sujeito passivo foi notificado no dia 9 de Julho de 2004, através do Oficio n.º 2115/2004, nos 
termos dos artigos 60.º da lei geral tributária e do Regime Complementar do Procedimento de Inspec-
ção Tributária, aprovados pelos Decretos — Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro e n.º 413/98, de 31 de 
Dezembro, respectivamente, para no prazo de 10 dias exercer o direito de audição sobre o projecto de 
conclusões do relatório de inspecção, o que se verificou por escrito, tendo dado entrada na DSPIT em 
15 de Julho de 2004. O sujeito passivo, no direito de audição contestou a decisão da Administração 
Fiscal, a qual porém, decidiu mantê -la visto estarmos perante uma decisão da Comissão das Comu-
nidades Europeias, vinculativa e de aplicação obrigatória para o Estado Português.

Do acto de liquidação poderá V. Exa., reclamar ou impugnar judicialmente, nos termos, respec-
tivamente, dos artigos 68.º e 99.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário e artigo 128.º 
Código do IRC.

[...]
Anexo 2

Juros indemnizatórios a Favor do Estado (Unidade: Euros) 

Período Valor Taxa N.º dias Juros

01 -06 -2002 a 31 -12 -2002  . . . . . . . . . . . . . . . . 380.816,18 5,06 % 214 11.297,62
1 -1 -2003 a 31 -7 -2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.816,18 4,80 % 212 10.616,5
1 -8 -2004 a 21 -7 -2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.816,18 3,95 % 153 6.305,38
1 -1 -2004 a 21 -7 -2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.816,18 4,43 203 9.382,58

Total  . . . . . . . . . . . . 37.602,53
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 6. A pretensão da recorrente é a anulação da liquidação impugnada com fundamento nos seguintes 
vícios:

— vício de violação do princípio da hierarquia das normas constitucionalmente consagrado, 
previsto no artºs 8.º e 112.º da Constituição;

— vício de violação do princípio da não retroactividade dos impostos, previsto no artº. 103.º da 
Constituição;

— vício de violação do artº. 37.º da lei das Finanças das Regiões Autónomas;
— vício de violação do artº. 5.º do Dec. Legislativo Regional n.º 2/99/A.
6.1 — Este Supremo Tribunal decidiu já questões idênticas às dos presentes autos relacionadas 

com a Decisão n.º 2003/442/CE da Comissão, de 11 de Dezembro de 2002, relativa à parte do regime 
que adapta o sistema fiscal nacional às especificidades da Região Autónoma dos Açores, no que respeita 
às reduções das taxas do imposto sobre o rendimento.

Assim, no Acórdão de 24.05.2006 — Recurso n.º 01091/05, escreveu -se e decidiu -se o seguinte:
“3. Como vimos supra, a recorrente defende que o acto tributário sob recurso enferma de vícios 

de violação de lei.
Desde logo de lei constitucional.
Concretamente, viola, na sua óptica, os princípios da segurança jurídica e da confiança, vertidos 

no artº. 2.º da Constituição, bem como o princípio da retroactividade da lei fiscal, consagrado no artº. 
103.º, 2, da Constituição.

A questão a dirimir também já está suficientemente recortada.
Diz ela respeito à decisão da Comissão Europeia (de 11/12/2002) que se pronunciou sobre a 

redução de 30 % sobre o IRC, prevista no artigo 5.º do Decreto Regional n.º 2/99/A, de 20/1.
Na verdade, o corpo do citado artigo 5.º dispunha que “as taxas nacionais do imposto sobre o 

rendimento das pessoas colectivas, em vigor em cada ano, é aplicada uma redução de 30 % “.
Apreciando este normativo, a Comissão começou por dizer o seguinte:
“Por carta n. 18, de 5 de Janeiro de 2000, da Representação Permanente de Portugal, registada na 

Comissão em 10 de Janeiro de 2000, as Autoridades Portuguesas notificaram à Comissão um regime 
que adapta o sistema fiscal nacional às especificidades da Região Autónoma dos Açores. Uma vez que 
a notificação foi efectuada tardiamente, em resposta a um pedido de informações dos serviços da Co-
missão constante da carta D/65111, de 7 de Dezembro de 1999, dirigida à Representação Permanente 
de Portugal, feito na sequência dos artigos que surgiram na imprensa, e que o regime em questão teria 
entrado em vigor antes de ser autorizado pela Comissão, o mesmo foi inscrito no registo dos auxílios 
não notificados”.

Anotamos pois, e desde já, que a notificação feita pelo Governo Português foi -o tardiamente e que 
o regime entrou em vigor antes de ser autorizado pela Comissão, como esta expressamente o refere.

E depois de considerar que “os referidos auxílios foram postos ilegalmente em vigor e que não 
existe qualquer princípio de direito comunitário que se oponha a isso, os benefícios fiscais de que já 
terão beneficiado as empresas que operam no sector financeiro, bem como as que relevam das activida-
des do tipo “serviços intragrupo” (e relativos aos anos de 1999, 2000 e 2001) devem ser recuperados 
pelas Autoridades portuguesas”.

E seguidamente a conclusão:
“A Comissão verifica que Portugal pôs em execução ilegalmente a parte do regime que adapta o 

sistema fiscal nacional às especificidades da Região Autónoma dos Açores, a que se refere a vertente 
relativa às reduções das taxas do imposto sobre o rendimento, em violação do disposto no n.º 3 do artº. 
88.º do Tratado. Contudo,... e após ter examinado tal regime à luz das orientações relativas aos auxílios 
estatais com finalidade regional, a Comissão considera que os auxílios acima referidos satisfazem as 
condições para poderem ser considerados compatíveis com o mercado comum... com excepção dos 
auxílios atribuídos a favor das empresas que exerçam actividades financeiras ou do tipo “serviços 
intragrupo...”.

E depois a decisão, destacando -se o artº. 3.º, do seguinte teor:
“1. Portugal deve adoptar as medidas necessárias para recuperar, junto das empresas que exer-

cem as actividades mencionadas no artigo 2.º, os auxílios pagos a título da parte do regime de auxílios 
referido no artigo 1.º

“2. A recuperação deve efectuar -se imediatamente e segundo as formalidades do direito nacional, 
desde que estas permitam a execução imediata e efectiva da presente decisão. Os auxílios a recuperar 
incluem juros a partir da data em que foram colocados à disposição dos beneficiários e até ao momento 
da sua recuperação. Os juros são calculados com base na taxa de referência utilizada para o cálculo do 
equivalente -subvenção no âmbito dos auxílios com finalidade regional”.

Anote -se que a impugnante é uma empresa abrangida pelo artº. 2.º da decisão em análise.
Concretamente, e como vimos, a Comissão considerou que o diploma regional violou uma norma 

comunitária (no tocante a empresas como a impugnante), ordenando a entrega das quantias que seriam 
devidas se não houvesse tal incentivo e juros calculados do modo aí referido.



367

E a AF limitou -se a cumprir o assim decidido.
Porém, como vimos, a impugnante defende que “enferma a decisão da Comissão Europeia que 

motivou as correcções efectuadas de manifesta inconstitucionalidade, razão pela qual não pode a mesma 
ser aplicada”, pelo que a liquidação, nela baseada é manifestamente ilegal “por violação dos princípios 
jurídicos previstos nos artºs 2.º e 103.º, n.º 3, da CRP”.

Ou seja: o que está imediatamente em causa é a decisão comunitária, sendo que a liquidação, 
operada com base em tal decisão, só mediatamente é que enferma de ilegalidade.

Anote -se desde já que a decisão da Comissão Europeia foi tomada de acordo com uma Directiva 
comunitária, concretamente o Regulamento (CE) n.º 659/1999, do Conselho de 22/3/99, onde, depois 
de se definir o que é um “auxílio” (artº. 1.º), diz -se que a Comissão deve ser notificada a tempo pelo 
Estado -membro dos projectos de concessão de novos “auxílios” (artigo 2.º) e refere -se que os “auxílios 
a notificar não serão executados antes de a Comissão ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, 
uma decisão que os autorize” (artº. 3.º).

Depois, o artº. 14.º, sob a epígrafe “recuperação do auxílio”, determina no seu n.º 2, que “o au-
xílio a recuperar mediante uma decisão de recuperação incluirá juros a uma taxa adequada fixada pela 
Comissão. Os juros são devidos a partir da data em que o auxílio ilegal foi colocado à disposição do 
beneficiário e até ao momento da sua recuperação”.

Pois bem.
Foi na sequência deste normativo comunitário que a Comissão agiu.
Ou seja, o que está em causa é a decisão da Comissão Europeia.
E esta não é sindicável pelos tribunais portugueses. É sim sindicável pelos tribunais comunitários, 

seja pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (artº. 230.º do Tratado de Roma), seja pelo 
Tribunal de 1.ª Instância da UE (artº. 225.º do Tratado de Roma), não importando aqui precisar qual 
o órgão jurisdicional concretamente competente.

É certo que, como é óbvio, a pretensão do recorrente visa o acto de liquidação, porque é esse 
que o afecta directamente.

Mas o recorrente não assaca a esse acto de liquidação vícios próprios.
O que o recorrente defende é que o acto da Comissão Europeia, que está na base do acto de 

liquidação, é ilegal, violando normas constitucionais portuguesas.
Ou seja: a recorrente não vem dizer que o acto de liquidação impugnado contenha vícios pró-

prios.
No caso concreto, o acto de liquidação não é mais do que um acto de execução da determinação 

comunitária.
É um acto de execução de uma decisão da Comissão Europeia.
Que não foi objecto de recurso perante os tribunais comunitários.
Assim, e porque o acto de liquidação não foi atacado por vícios próprios (sendo, como vimos, e 

na hipótese concreta, um acto executivo), e não excede a determinação comunitária, poderá fazer -se 
apelo à doutrina do artº. 151.º, n.os 3 e 4, do CPA), defendendo -se aqui a irrecorribilidade do acto de 
liquidação. Acto ao qual não vêm assacados vícios próprios, antes se limitando tal acto a executar uma 
decisão comunitária definitiva e executória, contendo -se nos precisos termos e limites dessa decisão.

No caso concreto, e limitando -se a dar execução a uma decisão comunitária, e não mais do que 
isso, não enfermando de vícios próprios, poderemos dizer que o acto de liquidação não é mais do que 
um acto de execução dessa decisão.

Ora, os actos de execução que se limitam a pôr em prática o já decidido no acto exequendo 
são, em regra irrecorríveis, por serem meramente confirmativos, não assumindo autonomamente a 
natureza de actos lesivos ou interesses legalmente protegidos, lesão essa que, a existir, deriva do acto 
que anteriormente definiu a situação do interessado (Jorge de Sousa, CPPT Anotado, 4.ª Edição, pág. 
488, e jurisprudência aí citada.).

Transportando -nos à hipótese dos autos, logo vemos que o acto de liquidação, balizando -se pela 
decisão comunitária, não enferma de qualquer vício.

Coisa diversa é saber se a impugnante, aqui recorrente, pode pedir responsabilidades por um 
diploma que viola norma comunitária e que, revogado por decisão comunitária, lhe causa prejuízos. 
Mas sobre isto não tem o tribunal que se pronunciar”.

6.2 — Posteriormente a este acórdão, o Acórdão do TJUE, de 06.09.2006, proferido no Processo 
n.º C -88/03, instaurado pela República Portuguesa (apoiada pelo Reino de Espanha, pelo Reino Unido 
da Grã -Bretanha e da Irlanda do Norte) contra a Comissão das Comunidades Europeias, veio decidir 
que ao declarar incompatível com o mercado comum a parte do regime de auxílios referida no artigo 1.º 
da decisão impugnada na medida em que se aplica às empresas que exercem actividades financeiras, 
a Comissão não cometeu um erro manifesto de apreciação.

Por sua vez, também este Supremo Tribunal (e Secção), por acórdão de 19.11.2008, proferido no 
Recurso n.º 576/08, manteve a doutrina seguida no acórdão supra transcrito, nele tendo ficado exarado 
que:”sendo a invocada ilegalidade do acto de liquidação (violação do princípio constitucional da não 
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retroactividade fiscal), enquanto acto de execução, uma mera consequência da ilegalidade do acto 
exequendo (decisão da Comissão), o correspectivo vício de violação de lei não é passível de conheci-
mento na presente impugnação judicial do primeiro daqueles actos (cf. artº. 154.º, n.º 1 do CPA), o qual 
nesse segmento decisório não reveste lesividade própria por se ter mantido nos limites da estatuição 
jurídica constantes desse acto exequendo”.

Não existem neste momento razões, nem de ordem doutrinal nem legislativa, que imponham, em 
caso semelhante, a adopção de decisão diversa, pelo que improcedem as conclusões das alegações e, 
em consequência, o recurso.

6.3 — Na impugnação judicial a recorrente manifestava -se também contra a liquidação de juros 
compensatórios.

Ora, independentemente da decisão de fundo quanto à anulação da liquidação do imposto, esta 
questão dos juros ganha autonomia, na medida em que pode constituir ilegalidade, quer por ofensa do 
disposto na Decisão da Comissão, quer da própria legislação sobre esta matéria.

Também sobre esta questão o Acórdão acima referido de 19.11.2008 se pronunciou nos seguintes 
termos:

“Mas bem mais decisivo para se concluir pela ilegalidade da liquidação dos juros compensa-
tórios constitui o facto de ser manifesto que à recorrente não pode ser assacada qualquer culpa no 
retardamento da liquidação realizada, como estatui o artigo 35.º da LGT.

Na realidade, a responsabilidade por juros compensatórios, tendo a natureza de uma repara-
ção civil, 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 a título de dolo ou negligência a 
essa actuação — cfr, entre outros, acórdãos de 3 -10 -01, 2 -10 -02, 16 -02 -05 e 12 -07 -05, nos processos 
n.os 25.034, 546/02, 1006/04 e 12.649; e Jorge Lopes de Sousa, in “Juros nas relações tributárias”, 
Problemas fundamentais do Direito tributário, Lisboa, 1999, pag. 145.

Ora, na situação em apreço, a recorrente ao proceder à autoliquidação de IRC limitou -se a res-
peitar o enquadramento legal vigente na altura e de acordo com o qual aplicou taxa reduzida constante 
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A de 20 de Janeiro, a qual só mais tarde veio a 
ser considerada pela Comissão das Comunidades Europeias como incompatível com o mercado comum 
(decisão de 11 de Dezembro de 2002).

Deste modo, carecendo de fundamento legal a liquidação de juros compensatórios»
Subscreve -se também aqui o mesmo entendimento, pelo que o recurso tem de proceder nesta 

parte.
7 — Nestes termos e pelo exposto, concede -se parcial provimento ao recurso:
a) confirmando -se a sentença recorrida com as alterações decorrentes da fundamentação acima 

aduzida, salvo no que respeita aos juros compensatórios, parte em que é revogada e, em consequência,
b) julgando -se parcialmente procedente a impugnação judicial deduzida e anulando -se a liquidação 

adicional de IRC no referente aos juros compensatórios no montante de 37.602,53 euros.
Custas a cargo da recorrente na proporção do respectivo decaimento.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — António 
Calhau. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Contra -ordenação. Dedução da acusação e arguição de nulidades da decisão admi-
nistrativa pelo Ministério Público. 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 arguidas até a decisão se tomar definitiva (cfr. artº 63º, nºs 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 932/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: João Ribeiro Fernandes & Filhos, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - O Ex.mo Magistrado do Ministério Público, inconformado com a decisão do M.mo Juiz do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que julgou nula a acusação por aquele deduzida no 
processo de contra -ordenação instaurado João Ribeiro Fernandes e Filhos, L.da, dela vem interpor o 
presente recurso, tendo formulado 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 e), 

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.

2 - A recorrida e a Fazenda Pública não contra -alegaram.
3 - Foi proferido despacho sustentando a decisão recorrida (fls. 104 a 108).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
3 - A decisão recorrida tem o seguinte teor integral:
“O Dig. Mag. do MP junto deste TAF apresentou os autos ao juiz pelo que, com este acto, deduziu 

acusação (fls. 2)  - art.º 62.º, n.º 1 do RGCO
Posteriormente pugnou pela nulidade da decisão administrativa, e, portanto, da sua própria acu-

sação (fls. 81 a 83)  - 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 30, alínea b) do RGIT e 41.º, n.º 1 RGCO.

Pelo exposto julgo nula a acusação do Dig. Mag. do MP.
Sem custas  - art.º 4 0, n.º 1, alínea a) do RCP.
Registe e notifique.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - A questão objecto do presente recurso já foi enfrentada e decidida neste STA em termos profi-

cientes que merecem a nossa inteira concordância, sendo certo que as conclusões formuladas e teor do 
despacho recorrido são substancialmente idênticas -cfr. acórdãos de 17/11/10 e 7/12/10, nos recursos 
n.ºs 556/10 e 834/10.

Sendo assim, tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (artigo 8.º n.º 3 
do CC), limitar -nos -emos a acompanhar o que a tal respeito foi dito no último dos citados arestos.

Aí se escreveu o seguinte:
“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, isso 
significa que “a defesa da nulidade dos termos subsequentes do processo à decisão administrativa, leva 
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à nulidade de falta de promoção, porque não sustentou a acusação até ao julgamento”, para concluir, 
assim, que essa acusação é nula.

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 do 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.”

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se, em consequência, a 
decisão recorrida, que deverá se substituída por outra que, no conhecimento do objecto do recurso 
judicial, aprecie a promoção do Ministério Público.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Oposição à execução. Ilegitimidade. Responsável subsidiário. Ónus da prova. Lei 
Geral Tributária.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 24.º, n.º 1, da LGT, não basta para a responsabilização das 
pessoas aí indicadas a mera titularidade de um cargo, sendo indispensável que 
tenham sido exercidas as respectivas funções.
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 II — Não existe presunção legal que imponha que, provada a gerência de direito, por 
provado se dê o efectivo exercício da função, na ausência de contraprova ou de 
prova em contrário.

 III — A presunção judicial, diferentemente da legal, não implica a inversão do ónus da 
prova.

 IV — Competindo à Fazenda Pública o ónus da prova dos pressupostos da responsabi-
lidade subsidiária do gerente, deve contra si ser valorada a falta de prova sobre 
o efectivo exercício da gerência.

Processo n.º 944/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Otília Maria Ribeiro de Magalhães Silva.
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 a decisão da Mma. Juíza do 
TAF do Porto que julgou procedente a oposição deduzida por Otília Maria Ribeiro de Magalhães Silva, 
residente em Vila Nova de Gaia, à execução fiscal instaurada contra a sociedade Construções Correia 
da Silva, Lda., por dívidas de IVA do ano de 2000, e contra si revertida, dela vem interpor recurso para 
este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A. A douta sentença sob recurso padece de erro na aplicação do direito, porque não procedeu ao 
enquadramento da matéria de facto dada como provada nos autos no disposto nos art.ºs 13.º do CPT e 
24.º, n.º 1, b) da LGT, na medida em que considera não ter a Fazenda Pública feito prova, em sede de 
reversão, do exercício da gerência de facto pela oponente.

B. Do ponto de vista substantivo ou de mérito, o teor da prova produzida não permite o julgamento 
da matéria de facto no sentido em que foi efectuado.

C. No referido art.º 24.º, n.º 1, alínea b) da LGT, preceito legal em que se fundou a reversão da 
execução contra a aqui oponente, estabelece -se a responsabilidade subsidiária do gerente pelas dívidas 
cujo prazo legal de pagamento ocorreu no exercício do seu cargo, desde que o mesmo não prove que 
lhe não é imputável a falta de pagamento.

D. Da gerência de direito resulta a presunção judicial que a oponente agiu na condição de gerente 
de facto da devedora originária, na condução dos destinos da sociedade, tanto assim que a prova junta 
aos autos atribuiu à oponente a responsabilidade pela vinculação perante terceiros da sociedade.

E. Porém, não resulta dos autos qualquer prova que ponha em causa tal presunção judicial.
F. O douto acórdão em que a sentença recorrida se estriba (Acórdão do STA, de 2007/02/28, tirado 

em Pleno no processo 01132/06) não serve de apoio à tese que a prova da gerência de facto tem que 
ser feita pela AT nos termos decididos pelo Tribunal a quo.

G. Tal prova terá de ser feita, todavia, em sede de oposição à execução fiscal, se e após o oponente, 
tendo sido citado por reversão, contrariando a prova indiciária dos elementos do registo (a gerência de 
direito), negar a gerência de facto, assim entendendo também a melhor doutrina, como Jorge Lopes de 
Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, 5.ª edição, em nota 6 
ao art.º 153.º, e conforme foi decidido pelo Acórdão do TCA Sul, de 2009/09/29, processo n.º 03071/09.

H. Existindo nos autos elementos probatórios que permitem concluir pela grande probabilidade do 
exercício efectivo da gerência por parte da oponente, têm estes de ser valorados e tidos em atenção, não 
podendo escudar -se a sentença em que a prova não foi feita pela Fazenda Pública, para assim decidir 
contra esta, por força do princípio da aquisição processual (art.º 515.º do CPC).

I. Foi este o sentido da decisão do douto Acórdão do STA, de 2008/12/10, processo n.º 0861/08, 
onde se lê que “(…) o facto de não existir uma presunção legal sobre esta matéria, não tem como 
corolário que o Tribunal com poderes para fixar a matéria de facto, no exercício dos seus poderes de 
cognição nessa área, não possa utilizar as presunções judiciais que entender, com base nas regras da 
experiência comum.

(…) E, eventualmente, com base na prova de que o revertido tinha a qualidade de gerente de 
direito e demais circunstâncias do caso, nomeadamente as posições assumidas no processo e provas 
produzidas ou não pelo revertido e pela Fazenda Pública, o Tribunal que julga a matéria de facto pode 
concluir que um gerente de direito exerceu a gerência de facto, se entender que, nas circunstâncias 
do caso, há uma probabilidade forte («certeza jurídica») de esse exercício da gerência ter ocorrido e 
não haver razões para duvidar que ele tenha acontecido.”.

J. Decidiu assim o STA que o Tribunal chegará a tal conclusão com base num juízo de facto, 
baseado nas regras da experiência comum e não em qualquer norma legal, ou seja, com base numa 
presunção judicial e não com base numa presunção legal.

K. Pelo que, entendeu existir um erro de direito ao partir -se do pressuposto de que com a mera 
prova da titularidade da qualidade de gerente que o oponente tinha não se pode presumir a gerência de 
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facto, sendo possível efectuar tal presunção se o Tribunal, à face das regras da experiência, entender que 
há a tal forte probabilidade de esse exercício da gerência de facto ter ocorrido, como acontece in casu.

L. Sendo que, na ponderação da adequação ou não de uma tal presunção em cada caso concreto, 
há que ter em conta o facto de o gerente ter essa qualidade de direito, bem como outros elementos que, 
abstractamente, podem influir esse juízo de facto, como, por exemplo, o que as partes alegaram ou não 
no processo e a prova que apresentaram ou deixaram de apresentar.

M. Destarte, no entender da Fazenda Pública, e sem embargo de melhor opinião, constata -se 
que a douta sentença recorrida errou na aplicação do direito, não obstante não ter sido feita prova pela 
oponente de que, nos períodos em que se venceram as dívidas, não exerceu efectivamente a gerência 
de facto da sociedade.

N. Pelas razões acabadas de explanar e em conclusão, padece a douta sentença de erro de aplicação 
do direito, por ter violado o disposto no art.º 24.º, n.º 1, b) da LGT, devendo julgar -se a oponente parte 
legítima na execução e, em consequência, anular -se a douta sentença do Tribunal a quo.

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 – Mostra -se assente a seguinte factualidade:
a) Contra a sociedade “CONSTRUÇÕES CORREIA DA SILVA & FILHOS, LDA.”, foi instaurado 

em 09/11/2002 o processo de execução fiscal n.º 3204200201507826, por dívidas relativas a IVA do 
ano de 2000, no montante de € 13.097,40 (cf. doc. de fls. 93 a 95 dos autos).

b) Face à informação de que a primitiva devedora não possuía bens susceptíveis de garantir a 
dívida exequenda foi proposta a reversão contra a ora oponente (cf. doc. de fls. 105 a 107 dos autos).

c) A oponente foi notificada em 15/06/2004 para exercer o direito de audição em relação ao des-
pacho de reversão (cf. doc. de fls. 103 dos autos).

d) A oponente exerceu em 21/06/2004 o direito de audição por escrito (cf. fls. 104 dos autos).
e) Por despacho de 16/07/2004 foi a execução revertida contra a ora oponente (cf. doc. de fls. 105 

a 107 e 109 dos autos).
f) A oponente, tal como consta da escritura de constituição de sociedade, foi nomeada gerente 

da primitiva devedora em 25/06/1992, conjuntamente com José Correia da Silva, “sendo suficiente a 
assinatura de qualquer deles para obrigar a sociedade em quaisquer actos e contratos” (cf. doc. de 
fls. 122 a 125 dos autos que aqui se dá por reproduzido).

Consignou -se, ainda na decisão recorrida que «Não resultou provado que a oponente tenha exercido 
de facto a gerência da primitiva executada, porquanto nenhuma prova foi apresentada pela Fazenda 
Pública no que tange àquele exercício.».

III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que julgou 
procedente a oposição deduzida pela ora recorrida com o fundamento de que a FP não fez qualquer 
prova que a oponente tenha exercido de facto as funções de gerente e designadamente que sustentasse 
a reversão ordenada.

Alega a recorrente FP que tal decisão padece de erro na aplicação do direito por ter violado o 
disposto no artigo 24.º, n.º 1, alínea b) da LGT.

Vejamos. Como ressalta dos autos, a recorrida veio opor -se a dívida de IVA do ano de 2000, 
inicialmente exigida a sociedade de que aquela era gerente nomeada na escritura de constituição da 
sociedade e depois contra ela mandada reverter, invocando não ser responsável pela mesma, e daí a 
sua ilegitimidade, por não ter exercido de facto a gerência da primitiva devedora.

É certo que, como se afirma na decisão recorrida, a responsabilidade subsidiária da oponente tem 
de ser apreciada à face do regime que, então, vigorava, ou seja, o previsto no artigo 24.º, n.º 1 da LGT.

Entende a Mma. Juíza a quo que competia à FP o ónus da prova dos pressupostos da responsa-
bilidade subsidiária da gerente pelo que, não tendo feito nem indicado qualquer prova nesse sentido, a 
oponente só podia ser declarada parte ilegítima.

Pelo contrário, sustenta a recorrente que no referido artigo 24.º, n.º1, alínea b) da LGT, preceito 
legal em que se fundou a reversão da execução contra a aqui recorrida, se estabelece a responsabilidade 
subsidiária do gerente pelas dívidas cujo prazo legal de pagamento ocorreu no exercício do seu cargo, 
desde que o mesmo não prove que lhe não é imputável a falta de pagamento, o que neste caso não 
sucedeu, sendo, por isso, a oponente parte legítima na execução.

Temos então que existe divergência quanto à interpretação do artigo 24.º, n.º 1 da LGT no que se 
refere ao ónus da prova, pelo que importa esclarecer esta questão.

Dispõe o citado normativo que:
«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 
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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.».

Como se conclui da inclusão nesta disposição das expressões «exerçam, ainda que somente de 
facto, funções» e «período de exercício do seu cargo», não basta para a responsabilização das pessoas aí 
indicadas a mera titularidade de um cargo, sendo indispensável que tenham sido exercidas as respectivas 
funções, ponto este que é pacífico, a nível da jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo.

Assim, desde logo se vê que a responsabilidade subsidiária depende, antes de mais, do efectivo 
exercício da gerência ou administração, ainda que somente de facto, à semelhança do que o artigo 13.º 
do CPT também já consagrava.

No caso em apreço não se questiona que a oponente, tal como consta da escritura de constituição de 
sociedade foi nomeada gerente da devedora originária em 25/6/1992, conjuntamente com José Correia 
da Silva, sendo suficiente a assinatura de qualquer deles para obrigar a sociedade em quaisquer actos 
e contratos, pelo que se mostra provada a gerência de direito da recorrida, quer no período em que a 
dívida se constituiu, quer no período em que se venceu, ou seja, a oponente sempre esteve nomeada 
gerente de direito da sociedade devedora.

Alega a recorrente que dessa gerência de direito resulta a presunção judicial de que a oponente 
agiu na condição de gerente de facto da devedora originária, não resultando dos autos qualquer prova 
que ponha em causa tal presunção judicial.

Vejamos. Na verdade, há presunções legais e presunções judiciais (arts. 350.º e 351.º do CC).
As presunções legais são as que estão previstas na própria lei.
As presunções judiciais, também denominadas naturais ou de facto, simples ou de experiência 

são «as que se fundam nas regras práticas da experiência, nos ensinamentos hauridos através da obser-
vação (empírica) dos factos». (ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA, e SAMPAIO E NORA, 
Manual de Processo Civil, 1.ª edição, página 486; Em sentido idêntico, MANUEL DE ANDRADE, 
Noções Elementares de Processo Civil, 1979, páginas 215 -216, e PIRES DE LIMA e ANTUNES VA-
RELA, Código Civil Anotado, volume I, 2.ª edição, página 289.).

De facto, não há qualquer norma legal que estabeleça uma presunção legal relativa ao exercício 
da gerência de facto, designadamente que ela se presume a partir da gerência de direito.

No entanto, como se refere no acórdão deste STA de 10/12/2008, no recurso n.º 861/08, «o facto 
de não existir uma presunção legal sobre esta matéria, não tem como corolário que o Tribunal com 
poderes para fixar a matéria de facto, no exercício dos seus poderes de cognição nessa área, não possa 
utilizar as presunções judiciais que entender, com base nas regras da experiência comum.

E, eventualmente, com base na prova de que o revertido tinha a qualidade de gerente de direito e 
demais circunstâncias do caso, nomeadamente as posições assumidas no processo e provas produzidas 
ou não pela revertida e pela Fazenda Pública, o Tribunal que julga a matéria de facto pode concluir que 
um gerente de direito exerceu a gerência de facto, se entender que isso, nas circunstâncias do caso, há 
uma probabilidade forte (certeza jurídica) de essa gerência ter ocorrido e não haver razões para duvi-
dar que ela tenha acontecido. (Sobre esta «certeza» a que conduz a prova, pode ver -se MANUEL DE 
ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, 1979, páginas 191 -192.).

Mas, se o Tribunal chegar a esta conclusão, será com base num juízo de facto, baseado nas regras 
da experiência comum e não em qualquer norma legal.

Isto é, se o Tribunal fizer tal juízo, será com base numa presunção judicial e não com base numa 
presunção legal.».

Todavia, ainda que não seja possível partir -se do pressuposto de que com a mera prova da ti-
tularidade da qualidade de gerente que a revertida tinha não se pode presumir a gerência de facto, é 
possível efectuar tal presunção se o Tribunal, à face das regras da experiência, entender que há uma 
forte probabilidade de esse exercício da gerência de facto ter ocorrido.

Mas, por outro lado, na ponderação da adequação ou não de uma tal presunção em cada caso 
concreto, nunca há num processo judicial apenas a ter em conta o facto de a revertida ter a qualidade 
de direito, pois há necessariamente outros elementos que, abstractamente, podem influir esse juízo de 
facto, como, por exemplo, o que as partes alegaram ou não e a prova que apresentaram ou deixaram 
de apresentar.

Posto isto e voltando ao caso em apreço, na sentença recorrida e ainda que sem o referir expres-
samente, a Mma. Juíza “a quo” apreciou a questão da presunção judicial.

Com efeito, refere que a Administração Fiscal não alegou nem provou factos que indiciem o 
exercício da gerência de facto.

Daqui resulta que a sentença apreciou a prova em termos de presunção judicial, concluindo pela 
não gerência de facto.

Como este Tribunal já afirmou em acórdão de 28/2/2007, no recurso n.º 1132/06, proferido em Pleno 
da Secção de Contencioso Tributário, «As presunções influenciam o regime do ónus probatório.
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Em regra, é a quem invoca um direito que cabe provar os factos seus constitutivos. Mas, se o 
onerado com a obrigação de prova beneficia de uma presunção legal, inverte -se o ónus. É o que decorre 
dos artigos 342.º n.º 1, 350.º n.º 1 e 344.º n.º 1 do Código Civil.

Também aqui o que vale para a presunção legal não serve para a judicial. E a razão é a que já 
se viu: o ónus da prova é atribuído pela lei, o que não acontece com a presunção judicial. Quem está 
onerado com a obrigação de fazer a prova fica desonerado se o facto se provar mediante presunção 
judicial; mas sem que caiba falar, aqui, de inversão do ónus.

(…) Quando, em casos como os tratados pelos arestos aqui em apreciação, a Fazenda Pública 
pretende efectivar a responsabilidade subsidiária do gerente, exigindo o cumprimento coercivo da 
obrigação na execução fiscal inicialmente instaurada contra a originária devedora, deve, de acordo com 
as regras de repartição do ónus da prova, provar os factos que legitimam tal exigência.

Mas, no regime do artigo 13.º do CPT, porque beneficia da presunção legal de que o gerente agiu 
culposamente, não tem que provar essa culpa.

Ainda assim, nada a dispensa de provar os demais factos, designadamente, que o revertido geriu 
a sociedade principal devedora.

Deste modo, provada que seja a gerência de direito, continua a caber -lhe provar que à designação 
correspondeu o efectivo exercício da função, posto que a lei se não basta, para responsabilizar o gerente, 
com a mera designação, desacompanhada de qualquer concretização.

Este efectivo exercício pode o juiz inferi -lo do conjunto da prova, usando as regras da experiência, 
fazendo juízos de probabilidade, etc.

Mas não pode retirá -lo, mecanicamente, do facto de o revertido ter sido designado gerente, na 
falta de presunção legal.

A regra do artigo 346.º do Código Civil, segundo a qual «à prova que for produzida pela parte 
sobre quem recai o ónus probatório pode a parte contrária opor contraprova a respeito dos mesmos 
factos, destinada a torná -los duvidosos», sendo então «a questão decidida contra a parte onerada com 
a prova», não tem o significado que parece atribuir -lhe o acórdão recorrido.

Aplicada ao caso, tem este alcance: se a Fazenda Pública produzir prova sobre a gerência e o 
revertido lograr provar factos que suscitem dúvida sobre o facto, este deve dar -se por não provado. 
Mas a regra não se aplica se a Fazenda não produzir qualquer prova.».

A decisão recorrida que assim entendeu não merece, por isso, qualquer censura, tendo feito correcta 
interpretação e aplicação das normas legais referidas.

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 sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Impugnação. Caducidade do Direito de Liquidar. Perfeição da Notificação. Presunções 
de Notificação. artigos 39.º n.º 1 e 2 do CPPT e 45.º n.º 6 da LGT.

Sumário:

 I — O direito à notificação constitui uma garantia não impugnatória dos contribuin-
tes, que se destina não apenas a levar ao seu conhecimento o acto praticado 
pela Administração tributária como a permitir -lhes reagir contra ele em caso de 
discordância.

 II — Os actos em matéria tributária que afectem os direitos e interesses dos contribuintes 
só produzem efeitos em relação a eles quando lhes sejam validamente notificados 
(artigo 36.º, n.º 1 do CPPT).

 III — As normas constantes dos números 1 e 2 do artigo 39.º do CPPT e do n.º 6 do 
artigo 45.º da lei geral tributária devem, numa interpretação conforme à Consti-
tuição, ser interpretadas como estabelecendo presunções iuris tantum de (válida) 
notificação, que cedem perante demonstração de que esta ocorreu noutra data, 
mesmo que posterior.
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Processo n.º: 967/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Maria Alexandra Montalbo Bessa.
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 Sintra, de 6 de Julho de 2010, que julgou procedente a Impugnação deduzida por Maria 
Alexandra Montalbo Bessa, com os sinais dos autos, contra liquidação adicional de IRS referente ao 
exercício de 2003, apresentando as seguintes conclusões:

I — O presente recurso visa reagir contra a douta sentença declaratória da total procedência 
da impugnação deduzida contra a liquidação oficiosa de IRS do exercício de 2003, no montante de 
€ 1 381 259,64.

II — Fundamentação da sentença recorrida (síntese) “à data da notificação dos actos impugnados, 
em 11/02/2008, já se tinha completado o prazo de caducidade do direito à liquidação, o que afecta não 
só a sua eficácia, impedindo na prática que se produzam os efeitos a que se destinava, como a própria 
legalidade do acto, mostrando -se assim procedente o pedido da Impugnante.

III — Segundo decorre dos autos, e da douta sentença da qual se decorre, a Impugnante foi noti-
ficada para exercer o seu direito de audição prévia, relativamente ao projecto de correcções à matéria 
colectável, o que fez, pelo que a notificação da liquidação decorrente daquelas correcções tendo sido 
efectuada por carta registada, obedeceu à forma legalmente prevista no n.º 3 do artigo 38.º do CPPT, 
ou seja, a de carta registada.

IV — Ora nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 39.º do CPPT, essa notificação presume -se 
efectuada no 3.º dia útil posterior ao do registo, o que no caso dos autos sucedeu em 15/12/2007, pois 
o registo é datado de 12/12/2007.

V — Nos termos do n.º 2 do artigo 39.º do CPPT essa presunção legal só pode ser elidida pelo 
notificando quando não lhe seja imputável o facto de a notificação ocorrer em data posterior à presu-
mida, o que não foi manifestamente o caso nos presentes autos.

VI — Pelo contrário, embora a Impugnante afirme e demonstre que foi notificada em 11/08/2008, e 
invoque ter estado ausente do país “durante o período do Natal” (seja ele qual for) sem qualquer prova 
adicional, não prova que não lhe é imputável o facto de, uma vez avisado pelos CTT, no seu domicílio 
fiscal, de que existia correspondência em seu nome, remetida pelas “Finanças” para ser levantada na 
competente estação dos CTT — doc. 16 anexo à p.i.; após a efectiva notificação do relatório dos SIT 
que ocorreu em 30/11/2007, não a ter levantado antes do final do ano.

VII — Atento o supra exposto, bem como a dedução da presente Impugnação, temos que o fun-
cionamento da presunção legal, assegura não só o garantia constitucional do direito à notificação 
como o acesso à tutela jurisdicional efectiva.

VIII — A propósito da presunção legal estabelecida nos n.º 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT, quando a 
forma das notificações é com aviso de recepção, já se pronunciou esse Venerando Tribunal, no Acórdão 
proferido no processo n.º 0807/09, datado de 27/01/2010, determinando a aplicação da mesma, isto 
é, notificação no 3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte, tendo ficado demonstrado, 
como ficou também nos presentes autos, que tenha sido deixado aviso, no domicílio fiscal do contri-
buinte, de que as cartas contendo as notificações podiam ser levantadas.

IX — Mas se dúvidas restassem sobre a aplicação da presunção legal de notificação estabelecida, 
a redacção do n.º 6 do artigo 45.º da LGT, aditada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, plenamente em 
vigor no ano de 2007, em que ocorreria a caducidade do direito à liquidação de imposto periódico de 
2003, é absolutamente esclarecedor: «Para efeitos de contagem do prazo referido no n.º 1, as notifi-
cações sob registo consideram -se validamente efectuadas no 3.º dia útil posterior ao do registo ou no 
1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil».

X — A douta sentença ora recorrida, a manter -se na ordem jurídica, revela uma inadequada 
interpretação das regras de notificação vertidas no artigo 38.º n.º 3 do CPPT e n.º 2 do artigo 39.º 
do mesmo Código, bem como do disposto no n.º 6 do artigo 45.º da LGT, com a redacção que lhe foi 
dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada, com as devidas 
consequências legais. PORÉM V: EX.AS, DECIDINDO FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA.

2 — Contra -alegou a recorrida, concluindo nos seguintes termos:
1 — A ora Recorrida deduziu Impugnação da liquidação de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (“IRS”) n.º 2007 5004613411 e, consequentemente, da compensação relativa ao 
mesmo exercício, com o n.º 2007 00007203804, relativa ao exercício fiscal de 2003, da qual resultou 
o montante de imposto a pagar de € 1.381.259,64 (um milhão e trezentos e oitenta e um mil e duzentos 
e cinquenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos)
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2 — A Impugnação Judicial interposta, pela ora Recorrida, teve a sua total procedência e, em 
consequência, a anulação dos actos tributários de liquidação adicional de IRS e correspondente 
compensação.

3 — Sinteticamente, o Tribunal “a quo”, (baseando -se também no Acórdão do Venerando STA, 
de 06/05/2009, proferido no âmbito do processo n.º 0270/09) entendeu que: i) a impugnante afirmou e 
demonstrou que foi notificada a 11 de Fevereiro de 2008; ii) os invólucros da Demonstração de Liqui-
dação de IRS, Demonstração de Liquidação de Juros Compensatórios e Demonstração de Acerto de 
Contas foram devolvidos ao remetente (Administração Tributária — Serviço de Finanças de Cascais 
1), iii) foram entregues, à aí Impugnante, as notificações em causa em 11/02/2008, conforme os res-
pectivos recibos de entrega; iv) para obstar à caducidade é necessária a liquidação do imposto e a sua 
válida notificação; v) faltando um dos requisitos é a validade do acto de liquidação que está em causa; 
vi) terminando o prazo de caducidade em 31/12/2007, à data da notificação dos actos impugnados 
(11/02/2008) já se tinha completado o prazo de caducidade do direito à liquidação, afectando a sua 
eficácia assim como a legalidade do acto, procedendo o pedido da aí impugnante.

4 — A ora Recorrida adere na íntegra aos fundamentos do citado Acórdão do Venerando STA, 
assim como aos fundamentos da sentença do Tribunal “a quo”.

5 — A Recorrida apenas se poderá considerar como validamente citada em 11/02/2008, nos 
termos do artigo 36.º, n.º 1, do CPPT.

6 — Afasta -se a presunção de notificação, alegada pela Recorrente (nos termos dos artigos 39.º, 
n.º 1 do CPPT e 46.º n.º 5, da LGT), por a Recorrida ter comprovadamente demonstrado apenas ter 
recebido qualquer notificação, ora em apreço, em 11/02/2008, junto do Serviço de Finanças de Cas-
cais 1, conforme comprovativos de entrega das notificações recebidas pela Recorrida carimbados e 
assinados pelo mesmo Serviço, ou seja pela própria Administração Tributária.

7 — A Recorrente, surpreendentemente, levanta suspeições inteiramente infundadas sobre o 
comportamento da Recorrida (assim como do comproprietário do imóvel), exigindo a realização de 
uma qualquer prova (“) por parte da ora Recorrida, parecendo remeter a Recorrida para exigências 
próprias de um processo criminal, tal como se estivesse sujeita a termo de identidade e residência por 
ordem do Tribunal.

8 — No entanto, tendo a notificação da liquidação adicional de IRS sido devolvida à Adminis-
tração Tributária, a Administração Tributária não procedeu a qualquer nova tentativa de envio ou de 
notificação da Recorrida.

9 — Mais se acrescenta que, sobre caso análogo ao presente pronunciou -se já o douto Tribunal 
Central Administrativo Sul, no âmbito do Processo n.º 03462/09, em Acórdão de 10 de Novembro de 
2009, relativo ao comproprietário do imóvel, confirmando a sentença proferida em primeira instância, 
no sentido da caducidade do direito à liquidação.

10 — Pese embora os argumentos da Recorrente, a garantia constitucional de notificação dos 
actos administrativos que afectem os direitos ou interesses legalmente protegidos dos administrados, 
nos termos do artigo 268.º, n.º 3, da CRP, apenas é assegurada se for considerada a data em que a 
Recorrida foi validamente notificada pela administração tributária, de forma a poder reagir contra 
os respectivos actos administrativos.

11 — A Recorrente não fez ainda uma correcta apreciação das normas aplicáveis quando invoca 
os números 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT, visto que tais normas são aplicáveis aos casos em que é 
efectuada uma segunda tentativa de notificação, o que não sucedeu no caso em apreço.

12 — Consequentemente, a Recorrente menciona, no âmbito da apreciação da aplicação das 
referidas normas do artigo 39.º, números 5 e 6 do CPPT, a pronúncia deste Venerando Tribunal no 
Acórdão proferido no âmbito do Processo n.º 0807/09, de 27/01/2010, porém tal Acórdão decorre da 
apreciação de factos que em nada se assemelham ao caso em apreço, não podendo os seus fundamentos 
serem admitidos como auxílio à interpretação das normas jurídicas aplicáveis.

Pelo exposto, não merece qualquer censura a sentença recorrida, donde que, na esteira do 
entendimento sancionado em primeira instância, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, a 
liquidação ora sindicada deve ser anulada nos mesmos termos.

Assim agindo cumprirão V. Exas. A lei, fazendo a costumada e sã JUSTIÇA!
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, a ora recorrida apenas se pode ter como validamente notificada 

da liquidação de IRS na data em que efectivamente a recebeu ou se, como alegado, se deve ter por 
validamente notificada no terceiro dia posterior ao do registo postal da notificação enviada para o seu 
domicílio e devolvida ao Serviço de Finanças.
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5 — Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra objecto do presente recurso foram 
dados como provados os seguintes factos:

A) Na sequência da ordem de serviço n.º OI200701655, foi efectuada uma análise interna de 
âmbito parcial com vista ao controlo fiscal interno dos rendimentos derivados da alienação onerosa 
de direitos reais sobre imóveis — categoria G auferidos no exercício de 2003 pela Impugnante — cf. 
documento de fls. 84 e segs do PAT;

B) Em consequência, foi elaborado o relatório cujo teor se dá por integralmente reproduzido, 
contendo as respectivas correcções — cf. documento de fls. 84 e sgs. do PAT;

C) A Impugnante foi notificada para exercer o direito de audição relativamente ao projecto de 
correcções do relatório da inspecção, o que fez em 07/08/2007 conforme fls. 110 e segs. do PAT;

D) A Impugnante foi notificada das correcções resultantes da acção inspectiva, bem como do 
relatório referido na alínea anterior, em 30/11/2007 — cf. Documento de fls. 31 dos autos e de fls. 150 
a 153 do PAT;

E) Na sequência do referido relatório, foi emitida nota de demonstração de liquidação adicional 
de IRS que consta de fls. 69 dos autos, com o n.º 2007 5004613411, datada de 05/12/2007, no montante 
de € 1.381.259,64, enviada através do registo postal n.º RY4538096630PT (cf. fls. 65 e 149 dos autos);

F) Com data de 5/12/2007, foram emitidas a nota de demonstração de liquidação de juros, bem 
como da demonstração de acerto de contas relativa à compensação n.º 2007 00007203804, enviadas 
através do registo postal n.º RY453827457PT e n.º RY453743160PT, respectivamente — cf. Documentos 
de fls. 64, 66, 70, 71, 150 e 151;

G) Os invólucros das notas indicadas nas alíneas E) e F) foram devolvidas ao seu remetente — cf. 
fls. 64 a 66, 149 a 151;

H) Em 11/02/2008 foi elaborado pelo Serviço de Finanças um termo de entrega das mencionadas 
demonstrações, contendo a identificação dos registos postais indicados nas alíneas anteriores — cf. 
documentos de fls. 64 a 66.

6 — Apreciando
6.1 — Da perfeição da notificação
A sentença recorrida, a fls. 153 a 162 dos autos, julgou procedente a impugnação, determinando 

a anulação dos actos tributários impugnados, por ter considerado que se verificou a caducidade do 
direito à liquidação.

Fundamentou -se o decidido na consideração de que atento o período a que respeitava o imposto 
e a sua natureza periódica o prazo de caducidade do direito de liquidar terminava em 31/12/2007, ex vi 
do disposto nos artigos 36.º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e 45.º 
n.º 1 e 2 da lei geral tributária (LGT), prazo este esgotado na data em que a notificação da liquidação se 
tem por efectuada — 11 de Fevereiro de 2008  -, pois que a presunção de notificação constante do n.º 1 
do artigo 39.º do CPPT não opera no caso dos autos, atento o teor do Acórdão do STA, de 06/05/2009, 
proferido no processo n.º 0270/09 [...] ao qual aderimos (cf. sentença recorrida, a fls. 158 dos autos), 
que transcreve em seguida.

Discorda do decidido relativamente à inaplicabilidade da presunção de notificação ao caso dos autos 
a recorrente Fazenda Pública, alegando que a notificação da liquidação, efectuada na forma legal — por 
carta registada, em conformidade com o n.º 3 do artigo 38.º do CPPT  -, se presume efectuada no 3.º dia 
útil posterior ao do registo, o que no caso dos autos sucedeu em 15/12/2007, pois o registo é datado 
de 12/12/2007 (artigo 39.º n.º 1 do CPPT), só podendo essa presunção ser elidida pelo notificando, nos 
termos do n.º 2 do artigo 39.º do CPPT, quando não lhe seja imputável o facto de a notificação ocorrer 
em data posterior à presumida, o que no seu entender não foi manifestamente o caso nos presentes 
autos. Alega ainda, a propósito da presunção legal de notificação estabelecida nos n.º 5 e 6 do artigo 39.
º do CPPT, quando a forma das notificações é com aviso de recepção, já se pronunciou esse Vene-
rando Tribunal, no Acórdão proferido no processo n.º 0807/09, datado de 27/01/2010, determinando 
a aplicação da mesma, isto é, notificação no 3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte, 
tendo ficado demonstrado, como ficou também nos presentes autos, que tenha sido deixado aviso, no 
domicílio fiscal do contribuinte, de que as cartas contendo as notificações podiam ser levantadas e 
que se dúvidas restassem sobre a aplicação da presunção legal de notificação estabelecida, a redac-
ção do n.º 6 do artigo 45.º da LGT, aditada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, plenamente em vigor no 
ano de 2007, em que ocorreria a caducidade do direito à liquidação de imposto periódico de 2003, 
é absolutamente esclarecedor: «Para efeitos de contagem do prazo referido no n.º 1, as notificações 
sob registo consideram -se validamente efectuadas no 3.º dia útil posterior ao do registo ou no 1.º dia 
útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil». Em consequência, imputa à sentença recorrida uma 
inadequada interpretação das regras de notificação vertidas no artigo 38.º n.º 3 do CPPT e n.º 2 do 
artigo 39.º do mesmo Código, bem como do disposto no n.º 6 do artigo 45.º da LGT, com a redacção 
que lhe foi dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12.
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Vejamos, pois.
É consensual entre as partes ter -se decidido correctamente no julgado recorrido, atenta a parte final 

do n.º 3 do artigo 38.º do CPPT, que a forma legalmente imposta de notificação dos actos impugnados 
é a de carta registada, daí que as presunções legais que possam ser chamadas à colação são apenas as 
do n.º 1 do artigo 39.º do CPPT e do n.º 6 do artigo 45.º da LGT, na redacção da Lei n.º 53.º -A/2006, de 
29 de Dezembro. As presunções de notificação constantes dos números 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT, 
estabelecidas para as notificações por carta registada com aviso de recepção, não são aqui directa-
mente aplicáveis, pelo que a jurisprudência que sobre elas se pronunciou apenas seria atendível caso 
se constatasse haver identidade de “ratio decidendi”, o que se não verifica entre o caso dos autos e o 
resolvido no Acórdão citado pela recorrente pois que aí estava em causa, apenas, a tempestividade da 
impugnação e nenhuma notificação efectiva das liquidações tivera lugar.

Relativamente às normas aplicáveis — os números 1 e 2 do artigo 39.º do CPPT e o n.º 6 do 
artigo 45.º da lei geral tributária  -, entendemos que tais normas devem ser interpretadas como estabe-
lecendo presunções iuris tantum de notificação, que cedem perante demonstração de que esta ocorreu 
noutra data, como no caso dos autos (cf. a alínea H) do probatório).

É que, como se consignou no acórdão citado na sentença recorrida, o n.º 3 do artigo 268.º 
da Constituição da República Portuguesa, sob a epígrafe “Direitos e garantias dos administrados” 
(que os contribuintes são igualmente), estabelece que “os actos administrativos estão sujeitos a 
notificação aos interessados, na forma prevista na lei”, sendo o direito à notificação uma garantia 
procedimental não impugnatória dos contribuintes (cf. JOSÉ CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, 
5.ª ed., Coimbra, Almedina, 2009, p. 370), que se destina não apenas a levar ao seu conhecimento o 
acto praticado, como também a permitir -lhes reagir contra ele em caso de discordância. Por isso o 
n.º 1 do artigo 36.º do CPPT estabelece que “os actos em matéria tributária que afectem os direitos 
e interesses legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam 
validamente notificados”.

Assim, embora o n.º 1 do artigo 39.º do CPPT contenha uma presunção de notificação, esta pre-
sunção deve ter -se como ilidível, e foi elidida no caso dos autos, por demonstração de que a notificação 
se efectuou efectivamente em data posterior (cf. a alínea H) do probatório).

Do mesmo modo, o n.º 6 do artigo 45.º da LGT, que estabelece que para efeitos de contagem 
do prazo de caducidade “as notificações sob registo consideram -se validamente efectuadas no 3.º dia 
posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil”, deve ser in-
terpretado como estabelecendo mais uma presunção iuris tantum, neste caso de válida notificação da 
liquidação, e não como norma imperativa — que se afiguraria de constitucionalidade muito duvidosa 
em face do n.º 3 do artigo 268.º da Constituição da República, pois que a norma constitucional garante 
o direito à notificação, remetendo para a lei apenas a sua “forma”, ou seja, o procedimento pelo qual 
deve a notificação ser efectuada, impondo que as notificações de actos que afectem a esfera jurídica 
dos administrados não sejam meramente ficcionadas, mas tendencialmente efectivas  -, presunção esta 
que também se terá como ilidida no caso dos autos em que se demonstrou que a válida notificação da 
liquidação apenas teve lugar em 11 de Fevereiro de 2008, já esgotado que era o prazo de caducidade 
do direito à liquidação.

Pelo exposto, manifesto é que o recurso não merece provimento, devendo ser confirmada a sen-
tença recorrida.

— 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 Fazenda Pública.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Responsável subsidiário. Impugnação judicial com fundamento 
em erro nos pressupostos do recurso à avaliação indirecta e errónea quantificação. 
artigos 85.º n.º 6 da e 22.º n.º 4 da Lei Geral Tributária.
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Sumário:

Garantindo a lei ao responsável subsidiário o direito à reclamação e à impugnação 
judicial da matéria tributável, nos mesmos termos do devedor principal, nos termos 
do n.º 4 do art. 22º da LGT, e não lhe sendo possível, no caso de fixação da matéria 
tributável por métodos indirectos, requerer ou intervir, por se encontrar findo, no 
procedimento de revisão previsto no art. 91º da LGT, poderá, no entanto, reclamar 
ou impugnar a liquidação ou a avaliação indirecta, sem o condicionamento referido 
no n.º 5 do art. 86º da LGT.

Processo n.º 984/10 -30.
Recorrente: António José da Silva Robalo Cordeiro.
Recorrida: 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 – António José da Silva Robalo Cordeiro, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo 

Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, de 2 de Julho de 2010, que julgou 
improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra liquidações de IRC relativas aos exercícios 
de 1999 e 2000, que contra si reverteram como responsável subsidiário, concluindo as suas alegações 
de recurso nos termos seguintes:

a) A douta sentença recorrida é nula nos termos do art. 668.º, n.º 1, alínea b) do CPC, pois quanto 
à causa de pedir de falta de fundamentação do acto tributário, não contém a discriminação dos factos 
que se consideram provados (art. 659º, nº2 do CPC).

b) Sem prescindir, garantindo a lei ao responsável subsidiário o direito à reclamação e à impug-
nação judicial da matéria tributável, nos mesmos termos do devedor principal, nos termos do n.º 4 
deste art. 22º da LGT, não lhe sendo possível, no caso de fixação da matéria tributável por métodos 
indirectos, requerer ou intervir, por se encontrar findo, no procedimento de revisão previsto no art. 91º 
da LGT, poderá, no entanto, reclamar ou impugnar a liquidação ou a avaliação indirecta, sem o con-
dicionamento referido no n.º 5 do art. 86º da LGT.

c) O Tribunal recorrido incorreu em erro de julgamento ao não conhecer das questões que con-
siderou prejudicadas pela falta do pressuposto que considerou prévio.

d) Todavia, como do probatório não constam os factos necessários ao julgamento, não pode esse 
Venerando Tribunal emitir pronúncia, antes se devendo ordenar a baixa dos autos para fixação do 
competente probatório e consequente julgamento.

Termos em que e nos demais de direito, deve o presente recurso ser julgado provido e, consequen-
temente, anulada a douta sentença recorrida, com as legais consequências.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Ministério Público não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
São as de saber se, como alegado, é nula a sentença recorrida por falta de fundamentação de 

facto da decisão de que se encontrava fundamentado o acto tributário (conclusão a) das alegações da 
recorrente) e se, como decidido, se verifica a excepção da falta de pressuposto processual inominado 
previsto no artigo 86.º n.º 5 da LGT, que implicaria que o Tribunal se abstivesse de conhecer dos ale-
gados fundamentos de erro na quantificação e nos pressupostos da matéria tributável (conclusões b), 
c) e d) das alegações da recorrente).

5 – É do seguinte teor o probatório fixado na sentença recorrida:
4.2. FACTOS PROVADOS
1 — Em 30/10/2002, foram efectuadas duas liquidações adicionais de IRC, relativas aos exer-

cícios de 1999 e 2000, respectivamente cifradas em € 10.603,37 e € 3.131,40 à sociedade Ergosaúde 
Ldª, cujo prazo de pagamento voluntário terminaria em 16/12/2002.

2 – As liquidações ids. em 4.2.1, foram regularmente notificadas à sociedade Ergosaúde Ldª, na 
pessoa do seu sócio gerente António José da Silva Robalo Cordeiro, ora impugnante, em data não 
apurada do ano de 2002.

3 — As liquidações adicionais, ids., em 4.2.1, tiveram origem em acção de fiscalização, efectuada 
à sociedade Ergosaúde Ldª e que incidiu sobre os exercícios fiscais de 1998 a 2000.

4 — Em sede da mencionada acção fiscalizadora foi fixada matéria tributável de IRC, por métodos 
indirectos, relativamente ao exercício de 2000 e por métodos directos, relativamente ao exercício de 1999.

5 — A 13/8/2002, a Administração Fiscal procedeu ao envio de ofício registado, com aviso de 
recepção, para a morada sita na rua Simões de Castro, n.º 164, 1.º Esq., 3000 Coimbra, destinado a 
notificar a devedora originária Ergosaúde Ldª do relatório final de inspecção.
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6 — A referida carta de notificação foi recusada, pelo destinatário, na morada indicada em 4.2.5., 
em 14/08/2002.

7 — Em virtude dessa devolução, a 16/08/2002, foi expedida nova carta registada com aviso 
de recepção para a morada sita na rua Simões de Castro, n.º 164, 1.º Esq., 3000 Coimbra, a qual foi 
novamente recusada pelo destinatário, em 20/08/2002.

8 — A sede e domicílio fiscal da devedora originária Ergosaúde Ldª era, desde 04/01/2001, na 
referida morada, sita na rua Simões de Castro n.º 164, 1.º Esq., em Coimbra, onde se manteve pelo 
menos até final do ano de 2002.

9 — Em 06/09/2002, foi expedida carta registada com aviso de recepção dirigida à Ergosaúde 
Ldª, na pessoa do seu gerente Francisco Manuel Santos Gomes Matos, para a morada da sede da 
Ergosaúde Ldª, sita na rua Simões de Castro, n.º 164, 1.º Esq, em Coimbra, a qual foi recepcionada 
e assinada em 10/09/2002.

10 — A carta identificada no parágrafo antecedente destinava -se a notificar a Ergosaúde Ldª do 
despacho de fixação da matéria tributável de IRC, relativa ao ano de 2000, por métodos indiciários, 
nos termos e para os efeitos dos artigos 87.º e 91.º da LGT.

4.3 FACTOS NÃO PROVADOS
Não se provaram os factos, constantes da p.i. de impugnação, que se encontram em contradição 

com os factos dados como provados e, nomeadamente que a impugnante não foi validamente notifi-
cada do relatório de inspecção (relativamente ao IRC dos anos de 1999 e 2000), do acto de fixação da 
matéria tributável, relativo ao IRC de 2000 (nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 86.º, 
n.º 5 e 91.º da LGT).

4.4
Alicerçou -se a convicção do Tribunal na consideração dos factos provados e não provados, na 

análise dos documentos constantes dos autos e do processo administrativo, os quais não foram im-
pugnados, nomeadamente no relatório da inspecção de fls. 33 a fls. 57 dos autos, na declaração de 
alterações de fls. 31 e 32 do p.a., nos ofícios de fls. 26 e 29 e nos A.R.s de fls. 27, 28 e 30, no ofício de 
fls. 33 e nos A.R.s de fls. 34 e 35 e nas liquidações de fls. 26 3 40 do p.a. (da análise destes documen-
tos verifica -se que, efectivamente, o relatório da inspecção foi enviado por duas vezes para a sede e 
domicílio fiscal da sociedade impugnante, mediante carta registada com aviso de recepção, tendo sido, 
das duas vezes recusado o seu recebimento pelo destinatário dessa morada).

Da análise destes documentos extrai -se igualmente que, o acto de fixação da matéria colectável 
foi regularmente notificado à devedora originária Ergosaúde Ldª, mediante ofício registado com aviso 
de recepção para o local da sua sede, o qual se encontra devidamente recepcionado e assinado.

Foi também relevante, a análise das duas liquidações, constantes de fls. 36 e 40 do p.a. (as quais 
foram regularmente notificadas à sociedade Ergosaúde Ldª, na pessoa do impugnante, conforme ex-
pressamente admitido por este na p.i.), donde consta o respectivo montante bem como o prazo legal 
de pagamento voluntário.

Alicerçou -se ainda a convicção do Tribunal no teor do relatório de inspecção junto aos autos e 
constante do processo administrativo.

Quanto à sede e domicílio fiscal da impugnante, baseou -se a convicção do Tribunal, no teor da 
declaração de Alterações, junta a fls. 31 e seguintes do p.a., donde consta que Robalo Cordeiro, na 
qualidade de gerente da impugnante, em conjunto com a testemunha Luís António Martins, na qualidade 
de Técnico oficial de contas da mesma alteraram o domicílio fiscal da impugnante para a rua Simões 
de Castro, n.º 164, 1.º esq, em Coimbra, com efeitos a partir de 04/01/2001.

Não se deram como provados os factos supra referidos em 4.3., em virtude do seguinte: o primeiro 
encontra -se em contradição com o conteúdo dos documentos constantes de fls. 27 e verso e 28 e verso 
do processo administrativo, tendo -se ainda atentado nas presunções legais constantes dos do processo 
administrativo, dirigidos para a sede da sociedade Ergosaúde Ldª e endereçados a esta, na pessoa de 
um dos seus gerentes, nessa qualidade, os quais se encontram assinados.

De resto, era ao impugnante que cabia ilidir a presunção legal constante dos artigos 39.º, n,º 3 
e 41.º, n.º 2 do CPPT, de que a correspondência recebida na sede de uma firma é entregue aos seus 
gerentes, o que não fez.

6 – Apreciando.
6.1 Da alegada nulidade da sentença recorrida por falta de fundamentação de facto da decisão 

relativa à falta de fundamentação do acto tributário
Alega o recorrente que a douta sentença recorrida é nula nos termos do art. 668.º, n.º 1, alínea b) 

do CPC, pois quanto à causa de pedir de falta de fundamentação do acto tributário, não contém a 
discriminação dos factos que se consideram provados (art. 659º, nº2 do CPC), pois que do elenco 
probatório reproduzido não consta um único facto que permita concluir em tal sentido (cfr. as suas 
alegações de recurso a fls. 124 e 125 e a alínea a) das respectivas conclusões).

O Meritíssimo Juiz “a quo” sustentou a inexistência da imputada nulidade a fls. 130 dos autos, 
aí consignando que: «O Tribunal em 1.ª instância é da opinião que não se verifica a aludida nulidade, 
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pois que não carece de se levar ao probatório o conteúdo de um documento (Relatório de Inspecção) 
cujo teor não foi impugnado pelas partes».

Vejamos.
O probatório fixado na sentença recorrida, integralmente supra reproduzido, integra três rúbricas: 

no n.º 4.2 discriminam -se os factos provados; no n.º 4.3 os não provados e no n.º 4.4 explicita -se o modo 
como se formou a convicção do tribunal, aí se dizendo expressamente que: «Alicerçou -se a convicção 
do Tribunal na consideração dos factos provados e não provados, na análise dos documentos constantes 
dos autos e do processo administrativo, os quais não foram impugnados, nomeadamente no relatório 
da inspecção de fls. 33 a fls. 57 dos autos (…)», e, mais à frente, que: «Foi também relevante, a aná-
lise das duas liquidações, constantes de fls. 36 e 40 do p.a. (as quais foram regularmente notificadas 
à sociedade Ergosaúde Ldª, na pessoa do impugnante, conforme expressamente admitido por este na 
p.i.), donde consta o respectivo montante bem como o prazo legal de pagamento voluntário. Alicerçou-
-se ainda a convicção do Tribunal no teor do relatório de inspecção junto aos autos e constante do 
processo administrativo» (sublinhados nossos).

Assim, embora o relatório da inspecção não seja referido ou reproduzido no probatório fixado, 
não restam dúvidas de que é referido como também nele assentando a convicção do Tribunal.

Ora, a sentença recorrida, quanto à questão do alegado vício de falta de fundamentação (fls. 101 
a 103), decidiu que não há (…) deficiência de fundamentação, por parte da Administração Fiscal, nas 
várias vertentes invocadas: pressupostos para a utilização dos métodos indiciários, critérios utilizados 
e rendimentos tributáveis obtidos a final. Isto porque, justifica -se, quanto à falta de fundamentação 
do relatório de inspecção (…) da sua leitura, mostram -se claramente expressas as razões por que se 
tributou, esclarecendo -se os critérios utilizados e, inclusive, os cálculos efectuados nos anexos e ma-
pas juntos ao relatório de inspecção. Ora, todos estes factos foram levados ao conhecimento do ora 
impugnante, que teve conhecimento de todo o conteúdo do relatório da fiscalização, pelo que, ficou, 
assim, minimamente esclarecido das razões de facto e de direito que levaram a Administração Fiscal 
a liquidar os impostos em causa e, assim, poder exercer o seu direito de defesa (cfr. sentença recorrida, 
a fls. 102 dos autos).

Resulta, pois, do trecho da sentença transcrito que o tribunal “a quo” não deixou de fundamentar 
de facto – por referência ao relatório da inspecção, expressamente identificado como tendo fundado 
a convicção do Tribunal  - a decisão que tomou quanto à suficiente fundamentação deste relatório e 
consequentemente também dos actos tributários.

Improcede, deste modo, a alegação da recorrente tendente a demonstrar a nulidade da sentença 
recorrida no tocante à decisão de inexistência de falta de fundamentação.

6.2 Da excepção da falta de pressuposto processual inominado previsto no artigo 86.º n.º 5 da 
LGT

A fls. 89 e 90 dos autos a sentença recorrida decidiu verificar -se a excepção de falta do pressu-
posto processual invocado pela Fazenda Pública, pois que, nos termos do artigo 86.º n.º 5 e 91.º da 
LGT (no mesmo sentido estatui o artigo 117.º do CPPT), o pedido de revisão da matéria tributável “é 
condição da impugnação judicial com fundamento em erro na quantificação ou nos pressupostos da 
determinação indirecta da matéria tributável”, e no caso nenhum prévio pedido de revisão havia sido 
deduzido. Por isso, a sentença absteve -se de conhecer dos alegados fundamentos de erro na quantifica-
ção e nos pressupostos da matéria tributável, por falta do pressuposto processual inominado previsto 
no artigo 86.º n.º 5 da LGT e que obsta à apreciação do mérito da impugnação, nessa parte, pelo que, 
também nessa parte, foi a Fazenda Pública absolvida da instância.

Discorda do decidido o recorrente, alegando, com os fundamentos constantes do Acórdão deste 
Supremo Tribunal de 28 de Abril de 2010 (rec. n.º 876/09) integralmente transcritos nas suas alegações 
(a fls. 119, frente e verso, a 123, verso), que: garantindo a lei ao responsável subsidiário o direito à 
reclamação e à impugnação judicial da matéria tributável, nos mesmos termos do devedor principal, 
nos termos do n.º 4 deste art. 22º da LGT, não lhe sendo possível, no caso de fixação da matéria tribu-
tável por métodos indirectos, requerer ou intervir, por se encontrar findo, no procedimento de revisão 
previsto no art. 91º da LGT, poderá, no entanto, reclamar ou impugnar a liquidação ou a avaliação 
indirecta, sem o condicionamento referido no n.º 5 do art. 86º da LGT, pelo que o Tribunal recorrido 
incorreu em erro de julgamento ao não conhecer das questões que considerou prejudicadas pela falta 
do pressuposto que considerou prévio.

Entendemos que, nesta parte, tem o recorrente  - responsável subsidiário pelas dívidas originaria-
mente da sociedade Ergosaúde Ldª  -, razão.

Estabelecendo a lei tributária (artigos 86.º n.º 5 da LGT e 117.º n.º 1 do CPPT) uma “reclamação 
prévia necessária” para a comissão de revisão da matéria tributável como pressuposto da impugnação 
do acto tributário com fundamento em erro na quantificação ou nos pressupostos da determinação 
indirecta da matéria tributável e, do mesmo modo, garantindo aos responsáveis subsidiários a pos-
sibilidade de reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos 
termos do devedor principal (artigo 22.º, n.º 4 da LGT) das duas, uma: ou se permite aos responsáveis 
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subsidiários, quando citados, apresentarem no prazo de 30 dias tal pedido de revisão (solução propug-
nada por JORGE LOPES DE SOUSA e adoptada no Acórdão deste Supremo Tribunal de 17 de Março 
de 2010, rec. n.º 999/09); ou se lhes permite impugnarem a liquidação com fundamento em erro na 
quantificação ou no recurso a métodos indirectos sem o condicionamento da “reclamação necessária” 
para aquela comissão de revisão (solução esta adoptada no Acórdão deste Supremo Tribunal de 28 de 
Abril de 2010, rec. n.º 876/09).

Ora, perante a alternativa, julgamos preferível a solução adoptada neste último Acórdão, por 
entendermos que procede a um adequado equilíbrio entre, por um lado, o direito à tutela jurisdicional 
efectiva dos responsáveis por dívidas originariamente de outrem e, por outro, a celeridade processual 
e a salvaguarda dos actos tributários entretanto praticados, quando se conclua, obviamente, não pade-
cerem de ilegalidades.

Deste modo, como no Acórdão deste Supremo Tribunal de 28 de Abril de 2010 (rec. n.º 876/09), 
entendemos também que:

«(…) face, por um lado, ao disposto no n.º 5 do art. 86º da LGT e no n.º 1 do art. 117º do CPPT 
(que condicionam, no processo de impugnação deduzido contra o acto de liquidação, a discussão da 
quantificação e dos pressupostos da determinação indirecta da matéria tributável à prévia revisão dessa 
matéria) e face, por outro lado, à necessidade de garantir a impugnação dos actos tributários lesivos de 
direitos ou interesses legalmente protegidos (cfr. o art. 268º, n.º 4, da CRP), entende -se que, tal como 
a recorrente Fazenda Pública invoca (cfr. as conclusões 9ª, 10ª e 13ª do respectivo recurso) numa inter-
pretação consentânea com as disposições das normas legais aqui em causa e que, sem ofender o regime 
legal aplicável, é a que melhor se coaduna com direito à obtenção de tutela jurisdicional efectiva dos 
direitos legalmente protegidos dos cidadãos, os responsáveis subsidiários não podiam, no caso, deduzir 
o pedido de revisão da matéria tributável, embora pudessem ser admitidos a reclamar ou impugnar a 
dívida sem aquele condicionamento (…)» (fim de citação).

Pelo exposto, temos de concluir que não existir obstáculo a que o responsável subsidiário impugne 
judicialmente a liquidação com fundamento na falta de pressupostos do recurso a tais métodos e em 
errónea quantificação da matéria tributável, razão pela qual a sentença recorrida, na medida em que 
julgou verificada excepção inominada de falta de pressuposto processual para conhecimento do mérito 
da impugnação quanto à legitimidade do recurso a métodos indirectos e à quantificação do imposto 
apurada, não pode, nesta parte, manter -se, pois que tal excepção se tem, no caso, por inverificada, atenta 
à qualidade de responsável subsidiário do impugnante.

Impõe -se, deste modo, e na parte em que assim decidiu, revogar a sentença recorrida, baixando os 
autos ao tribunal “a quo” para que, em conformidade com o presente julgado e em decorrência deste, 
conheça dos fundamentos da impugnação cujo conhecimento julgou prejudicado pela verificação da 
referida excepção.

 - Decisão  -
7  - 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 sentença 
recorrida na parte em que julgou verificada excepção da falta de pressuposto processual e absolveu a 
Fazenda Pública da instância quanto aos fundamentos de errónea quantificação da matéria tributável 
e da inexistência de pressupostos para a avaliação indirecta, baixando os autos ao tribunal “a quo” 
para conhecimento de tais fundamentos da impugnação, se nada mais obstar.

Custas pelo recorrente, na parte em que decaiu.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Casi-
miro Gonçalves. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

IRC. Regime simplificado. Sociedade inactiva.

Sumário:

 I — Não se demonstrando nos autos a obtenção de rendimentos pelo sujeito passivo, não 
há lugar à determinação do lucro tributável por aplicação do n.º 4 do artigo 53.º 
do Código do IRC (regime simplificado), pois que não se verifica o pressuposto 
do imposto (artigo 1.º do Código do IRC), inexistindo facto tributário.
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 II — Mas mesmo que o sujeito passivo tivesse obtido rendimentos, o que não é o caso 
nos autos, o valor mínimo constante do n.º 4 do artigo 53.º do Código do IRC (na 
redacção anterior ao Decreto -Lei n.º 159/09, de 13 de Julho), sempre deverá ser 
entendido como mera presunção ilidível, por força do disposto no artigo 73.º da 
Lei Geral Tributária.

 III — A regra estabelecida no artigo 73.º da Lei Geral Tributária vale não apenas as 
normas de incidência tributária em sentido próprio, mas também em relação a 
outras normas que estabelecem ficções que influenciam a determinação da maté-
ria colectável (quer directamente, através de valores ficcionados para a matéria 
colectável, quer indirectamente, ao fixarem ficcionadamente os valores dos ren-
dimentos relevantes para a sua determinação), pois que o advérbio «sempre» aí 
utilizado inculca a ideia de tratar -se de um princípio basilar da globalidade do 
ordenamento jurídico tributário, corolário do princípio da igualdade na repartição 
dos encargos públicos, assente no princípio da capacidade contributiva.

Processo n.º 997/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A. Cunha Representações, 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 a decisão do Mmo. Juiz do 
TAF de Coimbra que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por A. Cunha Representações, 
Lda., com sede em Penacova, e, em consequência, anulou a liquidação de IRC, referente ao ano de 
2003, e respectivos juros compensatórios e moratórios, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

1 - A sentença recorrida, apoiada no douto Ac. STA n.º 0533/09, declarou ilegal a liquidação de IRC 
relativa ao exercício de 2003, efectuada com base no regime simplificado previsto no art.º 53.º do CIRC, 
na medida em que o sujeito passivo esteve inactivo e não obteve rendimento sujeito a imposto;

2 - De facto, atendendo ao “elemento sistemático” de interpretação, impõe -se o reconhecimento 
de que o artigo 53.º se insere no respectivo Código no capítulo relativo à determinação da matéria 
tributável, após as normas de incidência e de isenção;

3 - O regime simplificado do art.º 53.º CIRC insere -se na secção relativa à determinação do lucro 
tributável por métodos indirectos, como forma alternativa à tributação do rendimento real efectivo a 
que o n.º 2 do artigo 104.º CRP dá preferência;

4 - Todavia, tal preferência constitucional não tem valor absoluto e admite alternativas a definir pelo 
legislador ordinário, sobretudo se essas vias se fundamentarem como formas de luta contra a evasão e 
fraude fiscais ou outros fortes motivos juridicamente justificáveis (e justificados);

5 - Ora, o sentido de tais alternativas só pode alcançar -se integralmente, em regra, tendo em conta 
o contexto histórico e jurídico em que as normas foram produzidas e a finalidade pretendida pelo 
legislador;

6 - Ou seja, na decisão recorrida deu -se especial atenção ao elemento sistemático de interpretação 
em prejuízo, desproporcionado, do elemento histórico e teleológico relativo ao “regime simplificado”, 
criado pela Lei n.º 30 -G/2000 para vigorar nos anos seguintes;

7 - Além disso, muito respeitosamente, parece que não se atendeu correctamente ao elemento 
literal da norma em causa;

8 - Neste aspecto não deve entender -se que a expressão do n.º 1 (que abrange neste regime, 
verificados outros requisitos, os “sujeitos passivos que exerçam, a título principal, uma actividade” 
sujeita a imposto e não isenta) não se aplica às sociedades inactivas (porque não “exercem”), mas que 
tal norma apenas pretende delimitar os potenciais sujeitos passivos deste regime de outros que dele 
devem ficar excluídos por não terem como objecto normal qualquer actividade “empresarial” tributada 
pelo “lucro”;

9 - Além disso, o artigo 53.º, num dado contexto de busca de simplificação e de combate à evasão 
fiscal, visou conferir aos interessados, mediante opção, a possibilidade de tributação sem ter em consi-
deração uma base tributável real, isto é, abriu a possibilidade de tributar certas pequenas empresas – com 
o acordo destas – com base em coeficientes de tributação independentes do verdadeiro rendimento ser 
positivo, nulo ou mesmo negativo;

10 - Neste regime está implícito que em certas situações o SP poderia ser beneficiado (para além 
da vantagem resultante da simplificação) por ser objecto de uma colecta final inferior àquela que 
resultaria da tributação segundo o regime geral mas, noutros casos, poderia acontecer o contrário e a 
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tributação final resultante do regime simplificado gerar colecta em situações em que realmente houve 
“lucro” nulo ou em que este foi negativo;

11 - Ou seja, faz parte da natureza do regime simplificado que este visa tributar o “rendimento 
normal”, muitas vezes divergente do rendimento efectivo, fixando -se o imposto de modo forfetário;

12 - Este modelo não é inconstitucional, porque é admitido pelo n.º 2 do artigo 104.º CRP e porque 
depende de opção voluntária do interessado;

13 - Em suma, a inserção sistemática do artigo 53.º do CIRC nada diz àcerca da incidência (ou 
ausência dela) em sede de IRC, apenas define o regime simplificado como um dos métodos indirectos 
de determinação do imposto, segundo critérios forfetários, independentemente da efectiva existência 
de rendimento positivo, nulo ou negativo;

14 - Pelo que, nestes casos, o “facto tributário” não consiste na existência de rendimento positivo 
mas na verificação cumulativa dos pressupostos de inclusão no regime simplificado previstos no ar-
tigo 53.º do CIRC;

15 - Essa essência do regime simplificado parece justificar a sua aplicabilidade a todos os sujeitos 
passivos que nele se enquadrem, mesmo que não obtenham rendimento (ou obtenham rendimento nulo) 
por se encontrarem circunstancial ou definitivamente inactivos.

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 impugnante A. Cunha Representações, Lda., começou a exercer em 29 de Março de 1995 e até 

final de 1997 a sua actividade de agente de comércio por grosso, sem predominância – CAE 51190 –, 
sujeita ao regime geral de tributação, com opção por contabilidade organizada.

2. Na sequência de alterações legislativas sobre Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colecti-
vas, introduzidas em 1 de Janeiro de 2000 pela Lei 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, na ausência de uma 
declaração sua, no sentido de continuar enquadrada no regime geral de apuramento do lucro tributável, 
foi a impugnante enquadrada pela Administração Tributária, em 2001, para efeitos de tributação em 
sede daquele imposto, no respectivo regime simplificado de tributação.

3. Mediante requerimento da impugnante de 25 de Fevereiro de 2003, por despacho de 21 de 
Julho de 2003 foi -lhe negado o enquadramento naquele regime geral, por não haver optado, nos prazos 
na lei previstos, por ele.

4. Das declarações da impugnante, para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Co-
lectivas, desde 1998, inclusive, não consta qualquer actividade, tendo sido aceites pela Administração 
Tributária.

5. Depois de tanto haverem deliberado, por escritura pública de 31 de Março de 2003 os sócios 
da impugnante procederam à sua dissolução, não havendo bens a partir nem créditos ou dívidas da 
impugnante, nessa data tendo igualmente apresentado declaração de cessação para efeitos de Imposto 
sobre o Valor Acrescentado.

6. Em 9 de Setembro de 2004, e com prazo de pagamento findando em 5 de Janeiro de 2005, 
procedeu a Administração Tributária à elaboração de uma liquidação de Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas, respeitante ao ano de 2003, com o n.º [2004] 2310150279, assente em maté-
ria colectável de € 6.250,05, de que resultou uma dívida de imposto de € 1.400,74, aí se incluindo já 
juros compensatórios no montante de € 46,98 e juros de mora no valor de € 103,75, a qual notificou 
à impugnante.

7. Em 2 de Fevereiro de 2005 apresentou a impugnante a petição inicial da presente impugnação.
III – Vem o presente recurso interposto de sentença do Mmo. Juiz do TAF de Coimbra que julgou 

procedente impugnação judicial deduzida contra liquidação de IRC, efectuada com base no regime 
simplificado previsto no artigo 53.º do CIRC, com o fundamento de que no período a que se reporta 
tal tributo a sociedade impugnante, aqui recorrida, esteve inactiva e não obteve rendimento sujeito a 
imposto.

A convicção do tribunal recorrido seguiu, no essencial, a jurisprudência constante do acórdão 
deste STA de 4/11/2009, proferido no recurso n.º 553/09, relativamente a um caso idêntico julgado em 
1.ª instância no mesmo TAF de Coimbra.

Com efeito, acentua -se no aresto em questão que «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 I) 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 
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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 I 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 MARTÍNEZ, Direito 
Fiscal, 7.ª 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 (artigo 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 3.º, 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, 
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, como faz a sentença recorrida, significaria assumir que, no âmbito do regime 
simplificado, o pressuposto do imposto pode ser ficcionado, pois que não há quaisquer indícios de te-
rem 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 
indirectamente, ao fixarem ficcionadamente os valores dos rendimentos relevantes para a sua deter-
minação).

É este, parece, o alcance do advérbio «sempre» utilizado no artigo 73.º 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, o contrário do que afirma o tribunal “a quo”, a existência de rendimentos tributáveis não é 
apenas um pressuposto 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”.».

Aderindo à fundamentação deste acórdão, aqui se reafirma que não é apenas o elemento sistemá-
tico de interpretação que leva a apoiarmos tal orientação nem tão pouco nele se refere que o regime 
simplificado é inconstitucional.



386

Só que, contrariamente ao alegado pela recorrente, o facto tributário não consiste na verificação 
dos pressupostos de inclusão no regime simplificado (o qual mais não é do que um modo específico 
de determinação da matéria colectável) mas sim na existência de rendimentos tributáveis, pressuposto 
da constituição de qualquer relação jurídica de IRC, o qual é precisamente um imposto sobre rendi-
mentos.

E se é certo que, como se diz na decisão recorrida, que a inactividade da empresa não afasta a 
incidência, pois que tal não colide nem com a sua subsistência jurídica, nem com a percepção de outros 
rendimentos, certo é também que a sujeição a IRC nunca prescinde do pressuposto de rendimentos, 
que concretizam a possibilidade de sujeição àquele tributo em factos constitutivos da específica relação 
jurídica tributária.

Daí que a decisão recorrida nenhum reparo nos mereça.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em negar provimento ao recurso, confirmando, em consequência, a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Prescrição. Prazo aplicável. Instauração da execução. 
Efeito interruptivo. Citação do responsável subsidiário.

Sumário:

 I — A determinação da lei aplicável em caso de sucessão de leis que estabelecem 
distintos prazos de prescrição resulta da ponderação do regime constante do 
artigo 297.º, n.º 1 do CC.

 II — Os efeitos interruptivos ou suspensivos do prazo de prescrição produzidos por 
certos factos jurídicos são regulados pela lei vigente na data em que se verificam 
(artigo 12.º, n.º 1 do CC).

 III — E, sendo o prazo a aplicar o da LGT, contado da data da sua entrada em vigor, a 
instauração da execução fiscal em data anterior à sua vigência e a sua pendência, 
só por si, não terão qualquer efeito sobre o prazo de prescrição, pois todo o prazo 
a considerar decorrerá na vigência da lei nova, que não reconhece efeito inter-
ruptivo e suspensivo derivado da instauração da execução fiscal e sua pendência, 
mas apenas à citação, nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT (na redacção da 
Lei 100/99, de 26 de Julho).

 IV — Assim sendo, o prazo de prescrição iniciado a 1/1/1999 foi interrompido com a 
citação do oponente, responsável subsidiário, em 25/11/2003, ou seja, antes do 
termo do prazo de oito anos.

Processo n.º 1038/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José António Mendes Ribeiro.
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 a sentença da Mma. Juíza do 
Tribunal Tributário de Lisboa que julgou extinta a instância de oposição deduzida por José António 
Mendes Ribeiro, com os sinais dos autos, à execução fiscal instaurada contra NPR – Equipamentos e 
Sistemas Informáticos, SARL, com sede em Lisboa, por dívida referente a IRC do exercício de 1994, 
e contra si revertida, por impossibilidade superveniente da lide, face à prescrição da dívida exequenda, 
dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. A decisão recorrida ao julgar que a obrigação tributária objecto dos presentes autos se encontra 
prescrita fez uma errada interpretação da lei aplicável;
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2. Aliás, a douta decisão recorrida faz uma errada interpretação dos factos constantes do processo 
de execução fiscal;

3. O processo de execução fiscal esteve parado desde 16.09.1998 até 14.02.2002, em virtude de 
ter sido avocado pelo Tribunal de Recuperação de Empresa;

4. Por força do disposto no art.º 29.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência, o processo ficou suspenso, por força da lei;

5. A suspensão do processo de execução fiscal provocada pelo disposto no art.º 29.º do Código 
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência deverá ter o mesmo tratamento que 
as suspensões previstas na LGT;

6. Nos termos do disposto no art.º 9.º, n.º 3 do Código Civil, a interpretação a dar à norma do 
art.º 169.º do CPPT conjugada com a do art.º 49.º, n.º 3 (com a redacção dada pelo art.º único da Lei 
n.º 100/99, de 26 de Julho) só pode ser a de que a contagem do prazo de prescrição se suspende, en-
quanto se verificar a suspensão da execução fiscal por força da lei

Contra -alegando, veio o oponente dizer que:
1.ª A questão material controvertida que cumpre analisar, objecto do presente recurso, refere -se 

essencialmente a saber se as dívidas de IRC do exercício de 1994 estão ou não prescritas.
2.ª Entende o Ilustre Representante da Fazenda Pública que “no que respeita à decisão recorrida, 

entendemos que a mesma não fez uma análise de todos os factos constantes dos autos de execução fis-
cal, nomeadamente ao não ter em conta que o mesmo esteve parado desde 16.09.1998 até 14.02.2002, 
em virtude de ter sido avocado no âmbito do processo de falência n.º 123/98, que correu termos no 1.º 
Juízo do Tribunal de Recuperação de Empresas”.

3.ª Com efeito, o artigo 29.º do CPEREF dispunha que “ficam imediatamente suspensas todas as 
execuções instauradas contra o devedor e todas as diligências de acções executivas que atinjam o seu 
património”.

4,ª Não obstante, é manifesto que, nos termos do artigo 34.º do CPT, as presentes dívidas se 
encontram já prescritas.

5.ª Assim, e atendendo ao preceituado no artigo 34.º do CPT e à situação de facto ocorrida, temos 
o seguinte:

(i) Início do prazo de prescrição: 01/01/1995;
(ii) Autuação do processo de execução fiscal – Interrupção do prazo de prescrição: 18/05/1998 

– neste momento haviam decorrido 3 anos, 5 meses e 18 dias;
(iii) Declaração de falência – 17/08/1998;
(iv) Remessa do processo de execução fiscal ao Tribunal de Comércio – suspensão do prazo de 

prescrição – 16/09/1998;
(v) Devolução do processo de execução fiscal ao Serviço de Finanças Lisboa 7 – 14/02/2002;
(vi) Citação do responsável subsidiário: 25/11/2003 – neste momento havia decorrido mais de um 

ano de paragem do processo por motivo não imputável ao contribuinte – entre 14/02/2002 e 14/02/2003, 
pelo que cessa o efeito interruptivo e deve somar -se o tempo que decorreu após este período ao que 
tiver decorrido até à data da autuação.

Assim, temos que:
(vii) De 01/01/1995 a 18/05/1998 decorreram 3 anos, 5 meses e 18 dias;
(viii) Durante o período que mediou entre 14/02/2002 e 14/02/2003, o processo esteve parado 

por motivo não imputável ao contribuinte, pelo que o prazo de prescrição deverá reiniciar -se em 
15/02/2003;

(ix) De 15/02/2003 até 22/11/2010, decorreram 7 anos, 9 meses e 7 dias;
(x) Somando este prazo ao que decorreu antes da autuação da execução (3 anos, 5 meses e 18 dias), 

verificamos que decorreram já mais de 10 anos.
6.ª Acresce que, se trata de dívidas cuja liquidação teve lugar em 1994 e das quais só foi o ora 

oponente citado em 25 de Novembro de 2003, pelo que o disposto no n.º 3 do artigo 48.º da LGT é 
aplicável.

7.ª Com efeito, a jurisprudência tem entendido que mesmo que seja de aplicar o regime previsto 
no artigo 34.º do CPT, por ser o regime em concreto mais favorável, ainda assim se podem aplicar as 
regras da LGT que disponham sobre o conteúdo (ou efeitos) de relações jurídico -tributárias duradouras, 
sem referência ao facto que lhes deu origem, por força das regras gerais de aplicação da lei no tempo.

8.ª Neste sentido, ainda que no caso sub judice o regime da prescrição mais favorável seja o 
previsto no artigo 34.º do CPT, deverá atender -se também ao disposto no n.º 3 do artigo 48.º da LGT. 
Assim temos que:

(i) O prazo de prescrição iniciou -se em 01/01/1995;
(ii) Foi interrompido com a instauração de execução fiscal em 18/05/1998; no entanto,
(iii) O oponente só foi citado em 25/11/2003;
Pelo que,
(iv) De acordo com o supra referido n.º 3 do artigo 48.º da LGT, a interrupção do prazo quanto 

ao devedor originário não produz efeitos quanto ao oponente;
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Donde concluímos que,
(v) Mesmo tendo em consideração que durante o período que mediou entre 16/09/1998 e 14/02/2002, 

efectivamente, o prazo de prescrição esteve suspenso;
(vi) Entre 01/01/1995 e 16/09/1998 – decorreram 3 anos, 9 meses e 16 dias;
(vii) De 14/02/2002 a 22/11/2010 – decorreram 8 anos e 9 meses; pelo que,
(viii) É manifesto que decorreram já mais de 10 anos.
9.ª Nos termos do disposto no artigo 34.º do CPT, a dívida (referente ao exercício de 1994) encontra-

-se prescrita, sendo por isso ilícito exigir o respectivo pagamento ao ora oponente.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece 

provimento, devendo a sentença ser revogada e substituída por acórdão que declare a inexistência de 
prescrição da obrigação tributária exequenda e devolva o processo ao tribunal recorrido para conheci-
mento das questões suscitadas na petição de oposição.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se fixados os seguintes factos com interesse para se concluir ou não pela prescrição:
a) Foi instaurada em 18/6/1998 a execução fiscal n.º 3239 -98/101059.0 contra José António 

Mendes Ribeiro, para cobrança coerciva de dívida de IRC, relativa ao período de 1994, no valor de 
€ 21.752,05 (cfr. processo de execução apenso);

b) O processo de execução esteve parado desde 03/09/1998 a 25/11/2003 (cfr. fls. 16 e fls. 68 do 
processo de execução);

c) Os encargos incorridos com a prestação da garantia bancária atingiram o montante de € 1.983,36 
(cfr. fls. 275 a fls. 283 dos autos).

III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa 
que julgou extinta a instância de oposição deduzida pelo ora recorrido à execução fiscal instaurada 
contra NPR – Equipamentos e Sistemas Informáticos, SARL, com sede em Lisboa, por dívida referente 
a IRC do exercício de 1994, e contra si revertida, por impossibilidade superveniente da lide, face à 
prescrição da dívida exequenda.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza a quo que, tendo o prazo prescricional começado a contar-
-se desde o início do ano seguinte àquele em que ocorreu o facto tributário, ou seja, em 1/1/1995, e 
tendo sido interrompido com a instauração da execução fiscal em 18/6/1998, a qual teria estado parada 
desde 3/9/1998 a 25/11/2003, sem culpa do oponente, a dívida de IRC teria prescrito em 18/3/2006, 
pelo que, conhecida a prescrição, mostrava -se prejudicado o conhecimento dos restantes fundamentos 
da oposição.

Alega a recorrente FP que na decisão recorrida se fez uma errada interpretação da lei aplicável e 
dos factos constantes dos autos, designadamente, ao ignorar -se que o processo de execução fiscal esteve 
parado em virtude de ter sido avocado pelo tribunal de recuperação de empresa, com a consequente 
suspensão da contagem do prazo de prescrição durante esse período.

Contra -alega o oponente, afirmando que, mesmo aceitando que o prazo de prescrição esteve sus-
penso no período que mediou entre 16/9/1998 e 14/2/2002 e que o oponente só foi citado em 25/11/2003, 
é manifesto que a dívida em causa se mostra já prescrita.

Vejamos. Tratando -se de dívida referente a IRC de 1994, o prazo de prescrição aplicável era de 
dez anos, nos termos do artigo 34.º do CPT, então em vigor, começando a contar -se a partir de 1/1/1995.

Dado que os efeitos interruptivos ou suspensivos do prazo de prescrição produzidos por certos 
factos jurídicos são regulados pela lei vigente na data em que se verificam (artigo 12.º, n.º 1 do CC), 
nos termos do n.º 3 do citado artigo 34.º do CPT, a instauração da execução em 18/6/1998 interrom-
peu a prescrição, com inutilização do tempo anteriormente decorrido, e não se iniciando novo prazo 
até ao despacho de extinção do processo ou à declaração em falhas (artigos 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º 1 
do CC).

O efeito interruptivo resultante da instauração da execução só cessaria, nos termos do n.º 3 do 
citado artigo 34.º do CPT, se o processo estivesse 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.

Com a entrada em vigor da LGT em 1/1/1999, o prazo de prescrição estabelecido no seu artigo 48.º, 
n.º1 (oito anos) passou a ser o aplicável, nos termos do regime constante do artigo 297.º, n.º 1 do CC.

E, sendo o prazo a aplicar o da LGT, contado da data da sua entrada em vigor, a instauração da 
execução fiscal e a sua pendência, só por si, não terão qualquer efeito sobre o prazo de prescrição, 
pois todo o prazo a considerar decorrerá na vigência da lei nova, que não reconhece efeito interruptivo 
e suspensivo derivado da instauração da execução fiscal e sua pendência, mas apenas à citação, nos 
termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT (na redacção da Lei 100/99, de 26 de Julho).

Assim sendo, o prazo de prescrição iniciado a 1/1/1999 só foi interrompido com a citação do 
oponente, responsável subsidiário, em 25/11/2003, ou seja, antes do termo do prazo de oito anos.

Razão por que, neste contexto, não ocorreu ainda a prescrição da dívida exequenda.
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A decisão recorrida não pode, por isso, manter -se, devendo o processo ser devolvido ao tribunal 
recorrido para apreciação das questões suscitadas na petição de oposição, e não conhecidas por se 
mostrar prejudicado o seu conhecimento face à questão da prescrição, por manifesta insuficiência da 
matéria de facto constante do probatório para conhecimento em substituição por este Tribunal.

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, por não se mostrar prescrita 
a dívida exequenda, e ordenar a baixa dos autos ao tribunal recorrido para, após fixação da matéria de 
facto pertinente, conhecimento das demais questões suscitadas na petição de oposição.

Custas pelo recorrido, fixando -se a taxa de justiça devida em 1/6.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 2 de Março de 2011.

Assunto:

IRC. Regime simplificado de tributação. Inexistência de facto tributário. Presunção.

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).

 II — Daí que, ainda que vigorando as regras do regime simplificado, não haja lugar à 
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 53º do CIRC (na redacção 
anterior ao DL n.º 159/09, de 13 de Julho), sempre deverá ser entendido como 
mera presunção ilidível, por força do disposto no artigo 73.º da LGT.

Processo n.º 1039/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Lídia Louro Pimentel.
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 Coimbra que julgou pro-
cedente a impugnação deduzida por Lídia Louro Pimentel (na qualidade de responsável subsidiária da 
Sociedade Miguel Fernandes e Irmão, Ldª), com os demais sinais nos autos, contra liquidações adicionais 
de IRC dos anos de 2001 e 2002, nos montantes, respectivamente, de 1.029,31 euros e 803,88 euros, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª).A sentença recorrida, apoiada no douto Ac. STA n.º 0533/09, declarou ilegais as liquidações 
de IRC relativas aos exercícios de 2001 e 2002, efectuadas com base no regime simplificado previsto 
no artº. 53º do CIRC, na medida em que o sujeito passivo esteve inactivo e não obteve rendimento 
sujeito a imposto;

2ª).De facto, atendendo ao “elemento sistemático” de interpretação, impõe -se o reconhecimento 
de que o artigo 53º se insere no respectivo Código, no capítulo relativo à determinação da matéria 
tributável, após as normas de incidência e de isenção.

3ª).O regime simplificado do artº. 53º CIRC insere -se na secção relativa à determinação do lucro 
tributável por métodos indirectos, como forma alternativa à tributação do rendimento real efectivo a 
que o n.º 2 do artigo 104º CRP dá preferência;

4ª).Todavia, tal preferência constitucional não tem valor absoluto e admite alternativas a definir 
pelo legislador ordinário, sobretudo se essas vias se fundamentarem como formas de luta contra a evasão 
e fraude fiscais ou outros fortes motivos juridicamente justificáveis (e justificados);

5ª). Ora, o sentido de tais alternativas só pode alcançar -se integralmente, em regra, tendo em 
conta o contexto histórico e jurídico em que as normas foram produzidas e a finalidade pretendida 
pelo legislador;
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6ª). Ou seja, na decisão recorrida deu -se especial atenção ao elemento sistemático de interpretação 
em prejuízo, desproporcionado, dos elementos histórico e teleológico relativos ao “regime simplificado”, 
criado pela Lei n.º 30 -G/2000 para vigorar nos anos seguintes;

7ª).Além disso, muito respeitosamente, parece que não se atendeu correctamente ao elemento 
literal da norma em causa;

8ª).Neste aspecto não deve entender -se que a expressão do n.º 1 (que abrange neste regime, 
verificados outros requisitos, os “sujeitos passivos que exerçam, a título principal, uma actividade” 
sujeita a imposto e não isenta) não se aplica às sociedades inactivas (porque não “exercem”), mas que 
tal norma apenas pretende delimitar os potenciais sujeitos passivos deste regime de outros que dele 
devem ficar excluídos por não terem como objecto normal qualquer actividade “empresarial tributada 
pelo “lucro”;

9ª).Além disso, o artigo 53º, num dado contexto de busca de simplificação e de combate à evasão 
fiscal, visou conferir aos interessados, mediante opção, a possibilidade de tributação sem ter em con-
sideração uma base tributável real, isto é, abriu a possibilidade de tributar certas pequenas empresas 
 - com o acordo destas  -com base em coeficientes de tributação independentes do verdadeiro rendimento 
ser positivo, nulo ou mesmo negativo;

10ª).Neste regime está implícito que em certas situações o SP poderia beneficiado (para além da 
vantagem resultante da simplificação) por ser objecto de uma colecta final inferior àquela que resultaria 
da tributação segundo o regime geral mas, noutros casos, poderia acontecer o contrário e a tributação 
final resultante do regime simplificado gerar colecta em situações em que realmente houve “lucro” 
nulo ou em que este foi negativo;

11ª).Ou seja, faz parte da natureza do regime simplificado que este visa tributar o “rendimento 
normal”, muitas vezes divergente do rendimento efectivo, fixando -se o imposto de modo forfetário.

12ª).Este modelo não é inconstitucional, porque é admitido pelo n.º 2 do artigo CRP e porque 
depende de opção voluntária do interessado;

13ª).Em suma, a inserção sistemática do artigo 53º do CIRC nada diz acerca da incidência (ou 
ausência dela) em sede do IRC; apenas define o regime simplificado como um dos métodos indirectos 
de determinação do imposto, segundo critérios forfetários, independentemente da efectiva existência 
de rendimento positivo, nulo ou negativo;

14ª). Pelo que, nestes casos, o “facto tributário” não consiste na existência de rendimento posi-
tivo mas na verificação cumulativa dos pressupostos de inclusão  -: regime simplificado previstos no 
artigo 53º do CIRC;

15ª).Essa essência do regime simplificado parece justificar a sua aplicabilidade a todos os sujeitos 
passivos que nele se enquadrem, mesmo que não obtenham rendimento (ou obtenham rendimento nulo) 
por se encontrarem circunstancial ou definitivamente inactivos.

Nestes termos e com o douto suprimento de V.as Ex.cias, deve a sentença recorrida ser revogada e 
substituída por douto acórdão que julgue improcedente a presente IMPUGNAÇÃO, assim se fazendo, 
JUSTIÇA.

II. O MºPº emitiu o parecer de fls. 192/193 no qual se pronunciou no sentido da improcedência 
do recurso.

III. Colhidos os vistos, cabe agora decidir.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
1º). A sociedade Miguel Fernandes & Irmão Ldª, N.I.F. 502 384 891, com sede no largo Dr. Da-

niel de Matos, 3350 -153 Vila Nova de Poiares, estava inscrita pela actividade de comércio a retalho 
em estabelecimento CAE 52110, desde 01/06/1990, tendo cessado essa actividade, para efeitos de 
IVA, em 31/12/1995 (informação de fls. 2 do PA e relatório de fls. 26 a 28 do processo de reclamação 
graciosa).

2º). Em 29/06/2004, a Sociedade Miguel Fernandes & Irmão Ldª, N.I.F. 502 384 891, entregou no 
Serviço de Finanças de Vila Nova de Poiares, a declaração de rendimentos Mod. 22, relativa a I.R.C. 
de 2001, mencionando um rendimento nulo (inf. de fls. 2 do PA)

3º). A declaração de rendimentos a que alude o número anterior deu origem, em 16/08/2004, à 
liquidação n.º 2310046434, no valor de € 1.029,31, apurado a coberto do regime simplificado de tri-
butação, assumindo -se como lucro tributável o valor correspondente ao valor anual do salário mínimo 
mais elevado para o ano em causa (docs. de fls. 3 a 9 do PA e proposta de decisão de fls. 30 e 31 da 
reclamação graciosa).

4º). Em 29/06/2004, a sociedade, id. em 4.1.1., entregou no Serviço de Finanças de Vila Nova de 
Poiares, a declaração de rendimentos Mod. 22, relativa a I.R.C. de 2002, mencionando um rendimento 
nulo (inf. de fls. 2 do PA).

5º). A declaração de rendimentos a que alude o número anterior deu origem, em 16/08/2004, à 
liquidação n.º 2310048595, no valor de € 803,88 apurado a coberto do regime simplificado de tribu-
tação, assumindo -se como lucro tributável o valor correspondente ao valor anual do salário mínimo 
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mais elevado para o ano em causa (docs. de fls. 11 a 16 do PA e proposta de decisão de fls. 30 e 31 da 
reclamação graciosa).

6º). Não tendo as liquidações sido pagas voluntariamente, no decurso do prazo legal, cujo termo 
ocorreu em 29/09/2004, foi instaurada, em 17/11/2004, no Serviço de Finanças de Vila Nova de Poiares, 
execução fiscal para cobrança coerciva das dívidas identificadas nos números anteriores, nos seguintes 
termos: 

Imposto Período N.º Execução N.º Certidão Valor
I.R.C. 2001 0841 - 2004/1003001 2004/89912 1.177,58
I.R.C. 2002 0841 - 2004/100 3001 2004/91736 891,61

 (V. fls. 22 a 25 do PA).

7º). Na execução fiscal, idª. no número antecedente, em 19/04/2005, foi lavrado despacho de re-
versão da dívida exequenda contra a ora impugnante, nos termos que constam do documento de fls. 27 
dos autos, que aqui se dá também por integralmente reproduzido.

8º). No período compreendido entre 23/02/2007 a 11/01/2008 a ora impugnante procedeu ao 
pagamento integral da quantia exequenda, descrita em 4.1.6.

V. A questão a conhecer no presente recurso consiste em saber se no regime simplificado de tribu-
tação previsto no artº 53º do CIRC (em vigor à data dos factos), pode haver lugar a tributação mesmo 
na ausência de lucro, como é o caso de uma empresa inactiva.

A decisão recorrida, louvando -se no acórdão deste Supremo Tribunal, de 04.11.2009, proferido 
no recurso n.º 533/09, que transcreve parcialmente, respondeu negativamente à questão.

O mesmo entendimento manifesta o MºPº no seu parecer de fls. 192/193, com a seguinte argu-
mentação:

A mais recente jurisprudência deste STA é no sentido de que inexistindo facto tributário em re-
sultado de inactividade do sujeito passivo e consequente não demonstração de receitas no ano a que 
respeita a tributação, não se verifica o pressuposto do imposto (artº 1º do CIRC).

Por outro lado, o valor mínimo constante do n.º 4 do artº 53º do CIRC (na redacção anterior ao 
DL n.º 159/09, de 13 de Julho), sempre deverá ser entendido como mera presunção ilidível, por força 
do artº 73º da LGT.

No caso dos autos, não se provou que a executada originária tivesse obtido quaisquer rendimentos, 
ainda que ocasionais.

Deste modo, mesmo vigorando as regras do regime simplificado, não há lugar a determinação do 
lucro tributável por aplicação do citado n.º 4 do artº 53º do CIRC.

Por sua vez, a argumentação da recorrente Fazenda Pública em defesa da sua tese é a seguinte:
O regime simplificado do artº. 53º CIRC insere -se na secção relativa à determinação do lucro 

tributável por métodos indirectos, como forma alternativa à tributação do rendimento real efectivo a 
que o n.º 2 do artigo 104º CRP dá preferência.

Isto significa que se admitem formas alternativas de tributação não baseadas no rendimento real 
efectivo, a definir pelo legislador ordinário, sobretudo se essas vias se fundamentarem como formas 
de luta contra a evasão e fraude fiscais ou outros fortes motivos juridicamente justificáveis (e justifi-
cados).

Ora, o artigo 53º, num dado contexto de busca de simplificação e de combate à evasão fiscal, visou 
conferir aos interessados, mediante opção, a possibilidade de tributação sem ter em consideração uma 
base tributável real, isto é, abriu a possibilidade de tributar certas pequenas empresas  - com o acordo 
destas  - com base em coeficientes de tributação independentes do verdadeiro rendimento ser positivo, 
nulo ou mesmo negativo;

Assim está implícito que em certas situações o SP poderia beneficiado (para além da vantagem 
resultante da simplificação) por ser objecto de uma colecta final inferior àquela que resultaria da tri-
butação segundo o regime geral mas, noutros casos, poderia acontecer o contrário e a tributação final 
resultante do regime simplificado gerar colecta em situações em que realmente houve “lucro” nulo ou 
em que este foi negativo;

Ou seja, faz parte da natureza do regime simplificado que este visa tributar o “rendimento normal”, 
muitas vezes divergente do rendimento efectivo, fixando -se o imposto de modo forfetário.

Este modelo não é inconstitucional, porque é admitido pelo n.º 2 do artigo CRP e porque depende 
de opção voluntária do interessado;

A inserção sistemática do artigo 53º do CIRC nada diz acerca da incidência (ou ausência dela) em 
sede do IRC; apenas define o regime simplificado como um dos métodos indirectos de determinação 
do imposto, segundo critérios forfetários, independentemente da efectiva existência de rendimento 
positivo, nulo ou negativo;
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Pelo que, nestes casos, o “facto tributário” não consiste na existência de rendimento positivo mas 
na verificação cumulativa dos pressupostos de inclusão  -: regime simplificado previstos no artigo 53º 
do CIRC;

Deste modo, essa essência do regime simplificado parece justificar a sua aplicabilidade a todos 
os sujeitos passivos que nele se enquadrem, mesmo que não obtenham rendimento (ou obtenham ren-
dimento nulo) por se encontrarem circunstancial ou definitivamente inactivos.

Vejamos então qual destas teses colhe o apoio legal.
V.1. Tal como resulta da transcrição efectuada na sentença recorrida do acórdão deste Supremo 

Tribunal, de 04.11.2009, proferido no recurso n.º 553/09, houve já pronúncia sobre esta questão em 
sentido desfavorável à tese da recorrente Fazenda Pública.

Resumidamente, a argumentação jurídica deste Supremo Tribunal é a seguinte:
Da inserção sistemática da norma em causa (artº 53º, n.º 4 do CIRC) no capítulo III do CIRC, 

respeitante à determinação da matéria colectável, resulta que a mesma não deve ser interpretada como 
procedendo a uma extensão da incidência objectiva do imposto, pois que se trata de norma inserida 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, 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 do CIRC, contando -se entre esses sujeitos passivos as sociedades comerciais com 
sede ou direcção efectiva em território português (artigo 2.º, n.º 1, alínea a) do CIRC), sendo a base 
do imposto, de acordo com o artigo 3.º do CIRC, constituída 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).

Sendo assim, em face das normas de incidência subjectiva do IRC, parece 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, se-
quer, pressuposto 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.

Contudo, 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, 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».

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 
indirectamente, ao fixarem ficcionadamente os valores dos rendimentos relevantes para a sua deter-
minação).

Assim, a existência de rendimentos tributáveis não é apenas um pressuposto do regime simpli-
ficado de tributação, mas da constituição de qualquer relação jurídica de IRC, que se assume, preci-
samente, como um imposto sobre rendimentos, fundamentalmente reais, e não como um imposto de 
“porta aberta”.

Esta doutrina, estabelecida no acórdão acima citado, foi mantida no recente acórdão deste mesmo 
Supremo Tribunal e Secção, de 17.11.2010 – Recurso n.º 609/10, não havendo razão para agora se 
defender entendimento diverso.

V.2. No caso dos autos, e como resulta dos factos 2º e 4º do probatório, a Sociedade Miguel 
Fernandes e Irmão, Ldª, entregou em 29.06.2004 as declarações Mod. 22 relativas aos anos de 2001 e 
2002, mencionando rendimentos nulos.
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Sendo assim, e não tendo a Administração Tributária, apurado a existência de rendimento tributável, 
não poderia proceder a liquidações baseada apenas no facto de que aquela empresa  - sujeito passivo 
 - estava sujeita ao regime simplificado de tributação.

É que, como flui da doutrina acima exposta, o artº 53º, n.º 3 citado não constitui norma de inci-
dência, mas apenas de quantificação da matéria tributável. E, não havendo matéria tributável, não pode 
haver lugar a imposto, por força do artº 1º do mesmo diploma.

VI. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso e confirma -se a decisão recorrida 
com a consequente anulação das liquidações impugnadas.

Custas pela Fazenda Pública.

Lisboa, 2 de Março de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 10 de Março de 2011.

Assunto:

IVA. Métodos indirectos. Impugnação judicial. Procedimento de revisão da matéria 
tributável. Acordo entre peritos.

Sumário:

 I — Na impugnação judicial do acto tributário de liquidação em que a matéria tribu-
tável tenha sido determinada com base em avaliação indirecta, pode ser invocada 
qualquer ilegalidade desta, salvo quando a liquidação tiver por base acordo no 
processo de revisão da matéria tributável (artigo 86.º, n.º 4 da LGT).

 II — Este procedimento não se traduz, na prática, numa diminuição das garantias 
de igualdade e defesa do contribuinte perante a administração fiscal, já que o 
contribuinte pode escolher livremente o seu perito e este, por certo, procederá 
sempre de acordo com os poderes que aquele lhe delegou, pois não está vinculado 
a nenhum acordo ou a agir com total independência e fora dos seus poderes de 
representação.

Processo n.º 22/11 -30.
Recorrente: Alfredo Bastos, 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 – Alfredo Bastos, Lda., com sede em Gondomar, não se conformando com a decisão da Mma. 
Juíza do TAF do Porto que, por verificada a excepção da inimpugnabilidade da liquidação adicional, 
julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida do acto de liquidação adicional de IVA, 
referente ao ano de 2001, efectuada na sequência de acção de inspecção tributária que avaliou a ma-
téria colectável com recurso a métodos indirectos, dela interpôs recurso para o TCAN, formulando as 
seguintes conclusões:

1. O Mmo. Juiz do TAF do Porto, julgando procedente a excepção da inimpugnabilidade da 
liquidação nos termos do disposto no art.º 86.º, n.º 4 da LGT, julgou a impugnação deduzida pela 
impugnante/recorrente totalmente improcedente e, em consequência, absolveu a Fazenda Pública do 
pedido.

2. A recorrente entende não poder ser julgada procedente a excepção da inimpugnabilidade do acto 
com o fundamento de ter havido acordo dos peritos, devendo ser -lhe reconhecido o direito de impugnar 
o acto com invocação de quaisquer ilegalidades de que o mesmo padeça.

3. Tal acordo restringiu -se à questão técnica, nunca tendo sido chegado a discutir a questão do 
rigor dos pressupostos de facto em que a administração tributária fez assentar o critério de que se serviu 
para, com recurso a métodos indirectos, quantificar a matéria colectável.

4. O entendimento sufragado na decisão recorrida traduz -se, na prática, numa diminuição das 
garantias de igualdade e defesa do contribuinte perante a administração fiscal.
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5. Os membros da comissão de revisão podem não ser juristas e podem não ter competência técnica 
para a resolução de determinadas questões, quer de facto quer de direito.

6. Deve, assim e na procedência do presente recurso, ordenar -se a revogação da decisão recorrida 
por violação do art.º 86.º da LGT, e a sua substituição por outra que julgue a excepção improcedente, 
apreciando e julgando procedente o alegado pela impugnante/recorrente.

7. A final, devem as liquidações adicionais de IVA do ano de 2001, no montante de € 15.097,44 
e respectivos juros compensatórios, no montante de € 2.941,45, tudo no total global de € 18.038,89, 
ser anuladas, com fundamento em errónea quantificação da matéria colectável, inquinada de vício de 
violação de lei, por erro nos pressupostos de facto.

Não foram apresentadas contra -alegações.
Por acórdão de 3/12/2010, julgou -se o TCAN incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer 

do recurso, declarando competente para esse efeito o STA.
Aqui remetidos os autos, o Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal, tendo vista, remete 

para o parecer já emitido pelo MP no TCAN, que vai no sentido de que o recurso deve improceder, 
face à fundamentação aduzida na sentença recorrida e que está em conformidade com a jurisprudência 
uniforme sobre a matéria.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se assentes os seguintes factos:
A) Em resultado de uma acção de fiscalização efectuada à impugnante, e posteriormente em 

procedimento de revisão nos termos dos art.ºs 91.º e 92.º da LGT, foi apurada a matéria colectável 
referente ao ano de 2001, que deu origem à liquidação aqui em causa no valor total de 18.038,89 € 
 - cf. fls. 3 e 4 do PA junto aos autos.

B) A reunião dos peritos em sede de procedimento de revisão foi realizada em 04/07/2005, cuja 
acta, n.º 36, foi assinada por ambos os peritos e consta de fls. 13 a 22 do processo de Reclamação 
Graciosa apenso aos autos.

C) Da acta supra identificada resulta, além do mais, o seguinte:
“Foi encontrado o valor da matéria colectável do imposto no total de 42.819,57 €/26.402,59 € 

(…) por acordo entre os Peritos e com os seguintes fundamentos:
(…)
Deste modo, concluíram haver -se verificados os pressupostos para o recurso à avaliação indi-

recta, nos termos previstos nos art.ºs 87.º a 90.º da Lei Geral Tributária, por remissão do artigo 52.
º do Código do IRC e do artigo 84.º do Código do IVA, mas tão só com referência aos exercícios de 
2001 e 2002.

(…) – cf. fls. 13 a 22 do processo de Reclamação Graciosa apenso aos autos.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que, por ve-

rificada a excepção da inimpugnabilidade da liquidação adicional, julgou improcedente a impugnação 
judicial por si deduzida do acto de liquidação adicional de IVA, referente ao ano de 2001, efectuada 
na sequência de acção de inspecção tributária que avaliou a matéria colectável com recurso a métodos 
indirectos.

Para tanto, considera a Mma. Juíza a quo que, circunscrevendo -se a causa de pedir articulada pela 
impugnante, ora recorrente, às questões de facto e de direito atinentes aos pressupostos da utilização 
de métodos indirectos acordados no processo de revisão, outro não podia ser o resultado que não a 
improcedência da impugnação judicial, uma vez que o n.º 4 do artigo 86.º da LGT não permite que na 
impugnação do acto tributário de liquidação possa ser invocada qualquer ilegalidade desta, quando a 
liquidação tenha tido por base o acordo obtido no processo de revisão da matéria tributável, como foi 
o caso.

Alega agora a impugnante não poder conformar -se com o assim decidido porquanto tal acordo se 
restringiu apenas à questão técnica, não tendo chegado a discutir -se os pressupostos de facto em que a 
AT fez assentar o critério de que serviu para, com recurso a métodos indirectos, quantificar a matéria 
colectável.

Além de que o entendimento sufragado na decisão recorrida se traduzir, na prática, numa dimi-
nuição das garantias de igualdade e defesa do contribuinte perante a administração fiscal.

Vejamos. A recorrente veio deduzir a presente impugnação judicial contra o acto de liquidação 
adicional de IVA, referente ao ano de 2001, efectuado na sequência de acção de inspecção tributária 
que apurou a matéria colectável com recurso a métodos indirectos.

Invoca como fundamento erro nos pressupostos da aplicação dos métodos indirectos e errónea 
quantificação da matéria tributável.

Como se constata do probatório fixado, o valor da matéria colectável foi encontrado por acordo 
entre os peritos em sede de procedimento de revisão, nos termos dos artigos 91.º e 92.º da LGT.

Ora, na impugnação judicial do acto tributário de liquidação em que a matéria tributável tenha 
sido determinada com base em avaliação indirecta, pode ser invocada qualquer ilegalidade desta, salvo 



395

quando a liquidação tiver por base acordo no processo de revisão da matéria tributável (artigo 86.º, 
n.º 4 da LGT).

A este propósito, importa trazer à colação, como se deixou já expresso no acórdão deste Tribunal 
de 23/11/2004, no recurso n.º 675/04, o que opinam Diogo Leite Campos, Benjamim Rodrigues e Jorge 
Sousa, in LGT anotada, 3ª ed., pág. 429 e seg..

«Escrevem estes Ilustres doutrinadores que a limitação contida naquele preceito legal era de 
duvidosa constitucionalidade à face da impugnação contenciosa de todos os actos lesivos e do direito 
de acesso aos tribunais para defesa dos direitos, garantido pelo n.º 4 do art.º 268.º da CRP.

Esta não vinculação do contribuinte pelo acordo no procedimento de revisão impunha -se, no 
domínio do C.P.T., pelo facto de o próprio vogal nomeado não agir na comissão como um represen-
tante do contribuinte, tendo antes o dever legal de agir com imparcialidade e independência técnica 
(art.º 86.º, n.º 5, na redacção dada pelo Decreto -lei n.º 47/95 de 10/3), pelo que não havia justificação 
razoável para vincular este pela actuação de alguém que não o representava.

Todavia, acrescentam que, com a LGT, esta “veio introduzir uma importante alteração deste 
regime, que pode permitir encarar esta questão com outra perspectiva.

Na verdade, neste diploma, deixou de fazer -se qualquer referência a deveres de imparcialidade 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.º 91.º, 
n.º 1).

Configurando -se esta relação como de representação, justificar -se -á que se estabeleça a vinculação 
do sujeito passivo pela actuação deste perito, da mesma forma que tal vinculação existe no domínio 
do direito civil (arts. 1178.º, n.º 1, e 258.º do Código Civil).

Porém, não poderão também deixar de aplicar -se a esta vinculação as restrições que a mesma 
lei civil estabelece em relação à vinculação dos representados pelos actos dos seus representantes, por 
não haver qualquer razão para, numa matéria em que está em causa a possibilidade de exercício de 
um direito de natureza análoga a um direito fundamental, estabelecer um regime mais oneroso para o 
representado do que o se estabelece, em geral, para qualquer relação jurídica.

Ora, nos termos da lei civil, mesmo quando o mandatário é representante, por ter recebido po-
deres 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.º 1, e 268.º, n.º 1, aplicáveis por força do preceitu-
ado no art. 1178.º, n.º 1, e art. 1163.º, todos do Código Civil) regime este que, aliás, encontra suporte 
legal expresso em matéria tributária no nº1 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 dentro dos limites dos poderes de representação.

Assim, 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”.

E, assim sendo, não fazem sentido as alegações da recorrente a respeito da competência técnica 
e da preparação dos membros da comissão de revisão, e muito menos a propósito do membro por si 
designado.

Com efeito, a qualidade e competência do perito indicado pelo contribuinte só a este poderão ser 
assacadas, além de que não vem alegado que o perito em causa não tenha agido dentro dos limites dos 
seus poderes de representação ou tenha agido em sentido contrário às orientações recebidas por parte 
de quem o escolheu.

Daí que, como se concluiu também no aresto citado, o art.º 86.º, n.º 4 da LGT ao não permitir que, 
quando a liquidação tiver por fundamento o acordo obtido no processo de revisão da matéria tributável, 
na impugnação do acto tributário de liquidação, em que a matéria tributável tenha sido determinada 
com base em avaliação indirecta, possa ser invocada qualquer ilegalidade desta, não viola o princípio 
constitucional contido no art.º 268.º, n.º 4 da CRP, já que não pode considerar -se o sujeito passivo vin-
culado pelo acordo que seja obtido, sempre que não se demonstre que o representante agiu dentro dos 
limites dos seus poderes de representação e não agiu em sentido contrário a estes poderes.

Razão por que, por isso mesmo, não colhe a alegação de que este procedimento se traduza, na 
prática, numa diminuição das garantias de igualdade e defesa do contribuinte perante a administração 
fiscal, já que o contribuinte pode escolher livremente o seu perito e este, por certo, procederá sempre 
de acordo com os poderes que aquele lhe delegou, pois não está vinculado a nenhum acordo ou a agir 
com total independência e fora dos seus poderes de representação.

Por outro lado, não é verdade que o acordo, neste caso, como afirma a recorrente nas suas alegações, 
se tenha restringido apenas a questão técnica e sido desprezada a questão dos pressupostos de facto em 
que assentou o recurso à avaliação indirecta para quantificação da matéria colectável.
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Com efeito, conforme consta da acta da reunião dos peritos em sede de procedimento de revisão, 
cuja validade não vem contestada, não só foi encontrado por acordo entre os peritos o valor da matéria 
colectável, como também os mesmos concluíram «haverem -se verificados os pressupostos para o 
recurso à avaliação indirecta, nos termos previstos nos art.º 87.º a 90.º da Lei Geral Tributária, por 
remissão do artigo 52.º do Código do IRC e do artigo 84.º do Código do IVA, mas tão só com referência 
aos exercícios de 2001 e 2002»  - v. alínea C) do probatório.

E, uma vez que, como se salienta na decisão recorrida, a causa de pedir articulada pela impugnante 
se circunscreve às questões de facto e de direito atinentes aos pressupostos da utilização de métodos 
indirectos, matéria acordada já, como vimos, no procedimento de revisão, só poderia concluir -se, 
como, de resto, se fez, pela inimpugnabilidade da liquidação adicional de IVA que desse procedimento 
resultou.

Improcedem, desta forma, as alegações da recorrente, não merecendo qualquer reparo a decisão 
em apreço.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, a decisão recorrida.

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

Lisboa, 10 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 10 de Março de 2011.

Assunto:

Reversão. Citação. Nulidade. Impugnação judicial. Erro na forma de processo. Con-
volação.

Sumário:

 I — A nulidade da citação não constitui fundamento de impugnação judicial.
 II — Constituindo o acto de citação para a execução fiscal um acto processual, praticado 

no âmbito de um processo judicial, a invalidade desse acto tem de ser suscitada 
no respectivo processo executivo, perante o órgão de administração fiscal, com 
posterior reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância da eventual decisão 
de indeferimento, em harmonia com o preceituado nos artigos 276.º do CPPT e 
103.º, n.º 2 da LGT.

 III — A falta de entrega ao citado dos elementos essenciais da liquidação do imposto que 
constitui a dívida exequenda consubstancia uma nulidade secundária enquadrável 
no artigo 198.º do CPC, que tem de ser arguida pelo interessado no prazo para a 
dedução de oposição (n.º 2 do artigo 198.º), pelo que estando ultrapassado esse 
prazo na data em que é apresentada a impugnação não ocorre a possibilidade de 
convolação para a forma processual adequada.

Processo n.º 42/11 -30.
Recorrente: Cláudia Sofia de Spínola Moreira Salgueiro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – Cláudia Sofia de Spínola Moreira Salgueiro, com os sinais dos autos, não se conformando com 
a decisão da Mma. Juíza do TAF de Almada que indeferiu liminarmente a impugnação judicial por si 
apresentada, pedindo a declaração de nulidade da citação por reversão proferida no âmbito do processo 
de execução fiscal n.º 3530200601012673 a correr termos no Serviço de Finanças de Setúbal 2, dela 
vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. A requerente, no acto de impugnação judicial, requereu ao Chefe do Serviço de Finanças que 
procedesse à revogação do acto impugnado, caso assim não entendesse que desse subida imediata dos 
autos para o competente Tribunal Tributário.
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2. Ora, tendo o sr. Chefe do Serviço de Finanças optado pelo envio da impugnação para o TAF de 
Almada, forçoso será concluir que se verifica um indeferimento tácito do pedido de reconhecimento 
de nulidade da citação.

3. Por outro lado, e ainda que assim não se entendesse, o que apenas por mero excesso de patro-
cínio se admite, ainda assim, o Meritíssimo Juiz do TAF de Almada deveria ter convolado a petição de 
impugnação para requerimento de arguição de nulidade da citação dirigido ao órgão da execução fiscal.

4. A ora requerente não pretendeu pôr em causa os fundamentos da reversão mas não se confor-
mou com a falta de notificação dos elementos essenciais da sua liquidação, conforme imposto pelo 
artigo 22.º, n.º 4 da LGT.

5. Nessa medida, apresentou impugnação judicial em que alegou a nulidade da citação, com base 
no artigo 22.º, n.º 4 da LGT.

6. Trata -se de uma nulidade distinta das nulidades do processo de execução fiscal e que, como 
tal, deve ser feita fora do processo de execução fiscal, através da impugnação judicial, pelo que não há 
qualquer erro na forma do processo.

7. Uma vez que o problema suscitado pela recorrente no processo não se prende com o processo 
de execução fiscal propriamente dito, mas sim com a falta de elementos essenciais da citação para a 
reversão fiscal, com vista à alegação da eventual falta de fundamentação das liquidações das dívidas 
subjacentes.

8. Pelo que, salvo melhor entendimento, não tem qualquer fundamento a utilização, no prazo de 
10 dias, da reclamação dos actos do órgão de execução fiscal, prevista no artigo 276.º do CPPT.

9. A imposição desse meio processual constitui violação dos direitos de defesa da recorrente, na 
medida em que esse meio de defesa não é sequer indicado na citação do despacho de reversão.

10. Pelo que o Meritíssimo Juiz do TAF de Almada deveria ter convolado a petição de impugnação 
para requerimento formulado nos termos e para os efeitos do art.º 37.º, n.º 1 do CPPT, a ser apreciado 
pelo órgão da execução fiscal territorialmente competente – cfr. dispõem os artigos 97.º, n.º 3, da LGT 
e o artigo 98.º, n.º 4 do CPPT.

11. Por outro lado, o Meritíssimo Juiz do TAF de Almada, ao não ordenar a convolação da petição 
de impugnação para requerimento de arguição de nulidade da citação dirigido ao órgão da execução 
fiscal, não fundamentou devidamente a sua decisão.

12. Pelo que o Meritíssimo Juiz do TAF de Almada violou os artigos 97.º, n.º 3 da LGT e o ar-
tigo 98.º, n.º 4 do CPPT.

13. Sendo, por isso, a decisão do tribunal recorrido ilegal.
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:
«Cláudia Sofia de Spínola Moreira Salgueiro, com os sinais nos autos, vem apresentar impugna-

ção judicial, pedindo a declaração de nulidade da citação por reversão proferida no âmbito do processo 
de execução fiscal n.º 3530200601012673 a correr termos no Serviço de Finanças de Setúbal -2.

Invoca para tanto, em suma, que na citação foram preteridas formalidades legais, designadamente 
por a mesma não conter os elementos essenciais da liquidação, incluindo a respectiva fundamentação, 
bem como a fundamentação do próprio despacho de reversão.

Importa, antes de mais, proferir despacho liminar [cfr. art.ºs 137.º, 234.º e 234.º -A, todos do 
Código de Processo Civil, aplicáveis ex vi da alínea e), do art.º 2.º, do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT)], designadamente, com vista a apreciar a adequação da forma de processo 
de impugnação judicial aos fundamento e pretensões apresentados pela Impugnante, e verificar, igual-
mente, em caso de inadequação, da possibilidade de convolação no meio processual adequado, em 
obediência aos artigos 97.º, n.º 2 e 3, da Lei Geral Tributária e 98.º, n.º 4, do Código de Procedimento 
e Processo Tributário.

O processo de impugnação judicial visa a apreciação da correspondência do acto tributário com 
a lei no momento em que o mesmo foi praticado, ou seja, tem por função a apreciação da ilegalidade 
do acto tributário (art.º 99.º do Código de Procedimento e Processo Tributário  - CPPT), com vista à 
obtenção da declaração de inexistência, a anulação ou a declaração de nulidade do acto impugnado, 
sendo este praticado numa fase administrativa que é prévia à fase de execução.

A materialidade descrita na petição, porém, reconduz -nos a um fundamento que não se prende 
com a apreciação da ilegalidade da dívida exequenda, até porque não são imputados aos actos de li-
quidação que estão na origem da mesma quaisquer vícios geradores da respectiva anulabilidade, nem 
é pedida a sua anulação. Na verdade, o fundamento invocado prende -se com a nulidade da citação, por 
preterição de formalidades legais, ou seja, prende -se com a validade de um acto praticado já na fase 
de execução fiscal.
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Ora, o reconhecimento da nulidade da citação deve ser requerido no próprio processo de execução 
a que respeita, e dirigido ao órgão de execução fiscal. No caso de tal pedido ser indeferido o execu-
tado sempre terá a possibilidade de deduzir Reclamação desse acto de indeferimento, nos termos do 
art.º 276.º do CPPT.

Assim, o meio próprio para suscitar a questão da nulidade da citação não é o processo de impug-
nação, verificando -se erro na forma de processo.

Não obstante o erro na forma do processo, cumpre determinar se, em face do alegado e da pre-
tensão formulada na petição inicial, é possível a convolação do presente processo na forma processual 
adequada, nos termos do disposto no art.º 97.º, n.º 3, da LGT – que estabelece que será ordenada “(…) 
a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei” – e no art.º 98.º, n.º 4 
do CPPT – que determina que “Em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma 
do processo adequada, nos termos da lei”.

Sucede que, in casu, o processo de Reclamação de actos do órgão de execução fiscal teria como 
pressuposto processual, como já se referiu, o anterior indeferimento, expresso ou tácito, do pedido de 
reconhecimento da nulidade da citação por parte do órgão de execução fiscal, sendo que este não foi 
alegado, nem resulta dos autos que tal pedido tenha já sido apresentado ao Chefe do Serviço de Finanças 
pela executada, ora impugnante.

Resta, pois, à executada requerer, antes de mais, junto do Chefe do Serviço de Finanças o reco-
nhecimento da nulidade da citação, ao abrigo do art.º 165.º, n.º 1, do CPPT, e, em caso de indeferimento 
desse seu pedido, apresentar a Reclamação prevista nos artigos 276.º a 278.º do CPPT.

Em conclusão, verifica -se erro na forma de processo, sendo impossível a sua convolação na forma 
de processo adequada.

Em face do exposto, rejeito liminarmente a petição inicial.
Para efeito de custas, fixo o valor da causa em 5.000,00 € (cfr. art.º 97.º -A, n.º 2, do CPPT).
Custas pela impugnante.
Almada, 15.09.2010
A Juiz de Direito».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Almada que inde-

feriu liminarmente a impugnação judicial apresentada pela ora recorrente, invocando que na citação 
por reversão proferida no âmbito de processo de execução fiscal foram preteridas formalidades legais, 
designadamente, por não conter a mesma os elementos essenciais da liquidação, incluindo a respectiva 
liquidação, bem como a fundamentação do próprio despacho de reversão, e pedindo a declaração de 
nulidade da citação efectuada.

Considerou, para tanto, a Mma. Juíza a quo que a nulidade da citação não constituía fundamento 
de impugnação judicial, devendo o seu reconhecimento ser requerido no próprio processo de execu-
ção e dirigido ao órgão de execução fiscal, e de cujo indeferimento sempre haveria a possibilidade de 
deduzir -se reclamação, nos termos do artigo 276.º do CPPT, mas que, não obstante o erro na forma de 
processo, seria impossível a sua convolação na forma de processo adequada já que tal pedido não fora 
apresentado no serviço de finanças competente.

Vejamos. Não há dúvida que o meio próprio para suscitar a questão da nulidade da citação não é 
o processo de impugnação.

Com efeito, como se refere no acórdão deste STA de 26/5/2010, proferido no recurso n.º 137/10, 
“o processo tributário de impugnação judicial, regulada nos artigos 99.º e seguintes do CPPT, constitui 
o meio processualmente adequado para atacar, com fundamento em qualquer ilegalidade, os actos tri-
butários praticados pela Administração Tributária, designadamente os actos de liquidação, com vista 
a obter a sua anulação, a declaração da sua nulidade ou inexistência (arts. 70.º n.º 1, 99.º e 124.º do 
CPPT e 101.º da LGT), constituindo no processo tributário o meio equivalente ao recurso contencioso 
dos actos administrativos regulados na LPTA ou à acção administrativa especial regulada no CPTA.

Como ensina o Ilustre Conselheiro JORGE LOPES DE SOUSA No “CÓDIGO DE PROCEDI-
MENTO E DE PROCESSO TRIBUTÁRIO, ANOTADO”, 4.ª edição, página 441, «o processo de im-
pugnação será de utilizar quando o acto a impugnar é um acto de liquidação ou um acto administrativo 
que comporta a apreciação de um acto desse tipo e, relativamente a actos de outro tipo, quando a lei 
utilizar o termo «impugnação» para referenciar o meio processual a utilizar.

Assim, podem ser objecto de impugnação judicial, nalguns casos com inclusão de algumas normas 
especiais, os seguintes actos:

 -  actos de liquidação dos tributos, incluindo os actos de autoliquidação, de retenção na fonte e 
pagamento por conta [art. 97.º, n.º l, alínea a), deste Código e 95.º, n.º 1, alínea a), da L.G.T.;

 -  actos de fixação da matéria tributável, quando não haja lugar a liquidação (casos em que houve 
prejuízos) [art. 97.º, n.º 1, alínea b), deste Código e 95.º, n.º l, alínea c), da L.G.T.];

 - actos de indeferimento total ou parcial de reclamações graciosas de actos tributários [art. 97.º, 
n.º 1, alínea c), deste Código e 95.º, n.º 1, alínea d), da L.G.T.];
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 - actos administrativos que comportem a apreciação da legalidade de actos de liquidação 
(como os actos que apreciem recursos hierárquicos interpostos de decisões de indeferimento de 
reclamações graciosas e os que recusem a revisão de actos tributários) [art. 97.º, n.º 1, alínea d), 
deste Código e 95.º, n.º 1, alínea d), da L.G.T.];

 - actos que decidam agravamentos à colecta, por falta de fundamento razoável de reclamação ou 
recurso hierárquico (como os previstos nos arts. 91.º, n.ºs 9 e 10, da L.G.T. e 77.º, n.º 3, deste Código) 
[art. 97.º, n.º 1, alínea e), deste Código e 95.º, n.º 1, alínea e), da L.G.T.];

 - impugnação dos actos de fixação de valores patrimoniais (com as especialidades constantes 
do art. 134.º deste Código) [art. 97.º, n.º 1, alínea, deste Código e 95.º, n.º 1, alínea b), da L.G.T.];
  impugnação de providências cautelares adoptadas pela administração tributária (com as especiali-
dades que constam do art. 144.º) [art. 97.º, n.º 1, alínea g), deste Código];

 - a impugnação dos actos de apreensão (art. 143.º deste Código)»”.
Ora, não constituindo o acto de citação para a execução fiscal um acto em matéria tributária, mas 

um acto processual, praticado no âmbito de um processo judicial de execução (art.º 103.º, n.º 1 da LGT), 
a validade desse acto terá, obviamente, de ser suscitada no respectivo processo executivo, perante o 
órgão de administração fiscal, com posterior reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância da 
eventual decisão de indeferimento, em harmonia com o preceituado nos artigos 276.º do CPPT e 103.º, 
n.º 2 da LGT.

Por outro lado, como se deixou sublinhado no acórdão proferido em 28/02/2007 pelo Pleno da 
Secção de Contencioso Tributário deste STA, no recurso n.º 803/04, a nulidade da citação, não sendo 
fundamento de impugnação, também não se integra em nenhum dos fundamentos de oposição indicados 
no artigo 204.º do CPPT, tendo de ser arguida no próprio processo de execução.

Todavia, há que ter em conta que a irregularidade processual que o Recorrente invoca não é a falta 
de citação (que pode ser arguida a todo o tempo até ao trânsito em julgado da decisão final  - artigo 165.º, 
n.º 4, do CPPT), mas sim a nulidade da citação por não lhe terem sido entregues os elementos essenciais 
da liquidação, incluindo a respectiva fundamentação, bem como a fundamentação do próprio despacho 
de reversão, o que consubstancia uma nulidade enquadrável no artigo 198.º do CPC, que tem de ser 
arguida pelo interessado no prazo que este dispõe para deduzir oposição (n.º 2 do art.º 198.º CPC).

E daí que, por isso, não ocorra a possibilidade de convolação para a forma processual adequada 
face à intempestividade da petição apresentada para o referido efeito.

É que, na verdade, havendo erro na forma de processo, a convolação só é admissível, para além 
da idoneidade da respectiva petição para o efeito, desde que não seja manifesta a improcedência ou 
extemporaneidade da petição apresentada, em função do meio processual adequado.

Ora, no caso vertente, quando a petição de impugnação foi apresentada, em 30/11/2009 (v. fls. 3 
dos autos), já havia expirado o prazo legal de 30 dias para a dedução de oposição à execução previsto 
no artigo 277.º do CPPT, contado da data da realização da citação pessoal, ocorrida em Agosto de 2009 
(v. fls. 8 e 9 dos autos), pelo que não deve operar -se, sob pena da prática de um acto inútil e, como tal, 
proibido por lei (artigo 137.º do CPC), a convolação da petição de impugnação em requerimento de 
arguição de nulidade da citação, pois que este logo seria liminarmente rejeitado, por extemporaneidade.

Daí que se imponha a confirmação da decisão recorrida, ainda que com distinta fundamentação 
quanto à impossibilidade de convolação dos autos na forma de processo adequada.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, a decisão recorrida, com a presente 
fundamentação.

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

Lisboa, 10 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 10 de Março de 2011.

Assunto:

Providência cautelar. Arresto. Ineptidão da petição inicial. Responsável subsidiário.

Sumário:

 I — O indeferimento liminar deve ser cautelosamente decretado justificando -se, no-
meadamente, em casos em que a continuação do processo constitua manifesto 
desperdício da actividade judicial, o que não se verifica no caso em que a julgada 
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contradição entre o pedido e a causa de pedir respeita apenas à devedora originária 
e pode ser interpretado como destinando -se a fundamentar o pedido de arresto 
relativo aos bens do responsável subsidiário.

 II — O arresto de bens do responsável subsidiário pode ter lugar em momento anterior 
à reversão da execução fiscal (cfr. os artigos 9.º n.º 3 e 136.º n.º 1 do CPPT) desde 
que seja feita prova, não apenas dos requisitos próprios do arresto previstos no 
n.º 1 do artigo 136.º do CPPT, mas igualmente de que o responsável reúne as 
condições de ser chamado à execução por via da reversão, o que implica, a prova 
da gerência de facto e da (fundada) insuficiência de bens da devedora originária.

Processo n.º 126/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Augusta Sociedade de Construções, S.A. e Outro.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Tributário 
de Lisboa, de 6 de Dezembro de 2010, que, por ineptidão da petição inicial fundada na contradição 
entre o pedido e a causa de pedir – art. 193º, n.º 2 alínea b) do CPC, indeferiu a providência cautelar 
de arresto de bens pertencentes a Augusta Sociedade de Construções S.A. e seu administrador, José 
Maria Duarte Júnior, ambos com os sinais dos autos, concluindo as suas alegações de recurso nos 
termos seguintes:

a) O presente recurso vem interposto da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Juiz do Tribunal “a quo”, 
que indeferiu liminarmente a providência cautelar de arresto por ineptidão da petição inicial, fundada 
na contradição entre o pedido e a causa de pedir.

b) Salvo o devido respeito pela opinião sufragada pela decisão ora recorrida, entendemos que o 
Meritíssimo Juiz fez uma errada interpretação da lei aplicável ao caso em apreço, porquanto:

c) O arresto de bens pode ser requerido verificando -se mera insuficiência de bens.
d) O requerente inicia o seu pedido, requerendo o arresto dos bens da responsável originária e do 

responsável subsidiário.
e) O facto de se requer o arresto dos saldos das contas bancárias eventualmente existentes nas 

entidades bancárias sediadas em território português, não implica qualquer contradição entre o pedido 
e a causa de pedir.

f) Os factos e as alegações que substanciam o pedido, além do mais, destinam -se a fundamentar 
e demonstrar os pressupostos do arresto, nomeadamente, a diminuição da garantia de cobrança dos 
créditos tributários.

g) Há pois um nexo lógico entre as premissas de um silogismo e a sua conclusão. (Ac RC, 
06.01.1994, BMJ, 433, p. 630).

h) Não havendo qualquer contradição intrínseca ou substancial insanável entre o pedido e a causa 
de pedir. (Ac. STJ0707.1988, BMJ, 379, p. 592).

i) Ao decidir como decidiu, o Digníssimo Juiz “a quo” fez uma errada interpretação da lei aplicável 
e em consequência erro de julgamento.

Nestes termos, em face da motivação e das conclusões atrás anunciadas, deve ser dado provimento 
ao presente recurso, revogando -se, em consequência a douta decisão recorrida, assim se fazendo por 
VOSSAS EXCELÊNCIAS, serena, sã e objectiva, JUSTIÇA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Alega a recorrente que o arresto de bens pode ser requerido verificando -se mera insuficiência 

de bens.
E que o facto de se requerer o arresto dos saldos das contas bancárias eventualmente existentes 

nas entidades sedeadas em território português, não implica qualquer contradição entre o pedido e 
a causa de pedir.

Mais alega que os factos e as alegações que substanciam o pedido se destinam a fundamentar 
e demonstrar os pressupostos do arresto, nomeadamente, a diminuição da garantia de cobrança dos 
créditos tributários, não havendo qualquer contradição intrínseca ou substancial entre o pedido e a 
causa de pedir.

Afigura -se -nos que carece de razão.
Nos termos do artº 136º nº1 do Código de Procedimento e de processo tributário são requisitos 

da providência cautelar de arresto as circunstâncias seguintes:
a) Haver fundado receio de diminuição de garantia de cobrança de créditos fiscais;
b) O imposto estar liquidado ou em processo de liquidação.
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Como bem se nota na decisão recorrida a existência de justo receio da perda da garantia 
patrimonial só faz sentido no entendimento de que ainda sobram bens da requerida e há perigo de 
dissipação.

Ora no caso subjudice a recorrente alegava na petição inicial que a sociedade responsável ori-
ginária não era detentora de qualquer património e no pedido solicitava o arresto de quantias, títulos 
ou direitos depositados em nome da mesma nas entidades bancárias sedeadas em território português.

Trata -se de manifesta contradição lógica determinante de ineptidão da petição inicial.
Como referem José Lebre de Freitas, João Redinha e Rui Pinto, no seu Código de Processo Civil 

Anotado, vol. 1º, pág. 325, «Se a conclusão, em vez de ser a consequência lógica das premissas, estiver 
em oposição com elas, teremos, não um silogismo rigorosamente lógico, mas um raciocínio viciado, 
e portanto uma conclusão errada. Compreende -se, por isso, que a lei declare inepta a petição inicial 
cuja conclusão ou pedido briga com a causa de pedir».

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

Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, se justifica o indeferimento liminar da providência cautelar de 

arresto de bens requerida pela Fazenda Pública por ineptidão da petição inicial fundada na contradição 
entre o pedido e a causa de pedir.

5 – Apreciando
5.1 Da julgada ineptidão da petição inicial de arresto por contradição entre o pedido e a causa 

de pedir
A decisão recorrida, a fls. 327 e 328 dos autos, indeferiu o requerido arresto de bens pertencentes 

a Augusta Sociedade de Construções S.A. e José Maria Duarte Júnior, seu administrador e responsável 
subsidiário por dívidas desta, por se verificar ineptidão da petição fundada na contradição entre o 
pedido e a causa de pedir – artº 193º, nº2 alínea b), do CPC, fundamentando o decidido nos termos 
seguintes:

«(…) No requerimento inicial, pede o arresto de bens da executada sociedade e do responsável 
subsidiário.

Porém, apesar de alegar no artº 12º e 18º da p.i., que a executada não detém qualquer património, 
Pede o arresto de “quantias, títulos ou direitos depositados nas entidades bancárias sediadas em ter-
ritório português em nome da sociedade supra identificada, até ao montante para garantir os créditos 
tributários”.

Ora, se alega que a sociedade não tem bens, é incongruente pedir o arresto de bens seus e, no 
pressuposto da sua insuficiência, de bens do responsável subsidiário.

De resto, sendo pressuposto do arresto, como alega “a existência do justo receio da perda da ga-
rantia patrimonial”, tal só faz sentido no entendimento de que, num quadro de dissipação, ainda sobram 
bens ao requerido (…)» (fim de citação).

No seu parecer junto aos autos e supra transcrito o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto 
junto deste Tribunal defende o não provimento do recurso, aderindo ao julgado recorrido.

A recorrente alega, contudo, não haver qualquer contradição intrínseca ou substancial insanável 
entre o pedido e a causa de pedir, porquanto o requerente inicia o seu pedido, requerendo o arresto 
dos bens da responsável originária e do responsável subsidiário, o arresto de bens pode ser reque-
rido verificando -se mera insuficiência de bens e o facto de se requer o arresto dos saldos das contas 
bancárias eventualmente existentes nas entidades bancárias sediadas em território português, não 
implica qualquer contradição entre o pedido e a causa de pedir, pois que os factos e as alegações que 
substanciam o pedido, além do mais, destinam -se a fundamentar e demonstrar os pressupostos do 
arresto, nomeadamente, a diminuição da garantia de cobrança dos créditos tributários, alegando, por 
isso, haver um nexo lógico entre as premissas de um silogismo e a sua conclusão.

Vejamos.
Se o pedido de arresto requerido ao tribunal recorrido pela Fazenda Pública tivesse apenas por 

objecto os bens da devedora originária, dúvidas não haveria de que a decisão tomada no sentido da 
ineptidão da petição inicial se impunha.

De facto, a própria requerente peticiona que consta do relatório elaborado pelo Serviço de Ins-
pecção Tributária, e posteriores diligências, que a sociedade responsável originária não é detentora 
de qualquer património (cfr. o n.º 12 da petição inicial, reiterado nos seus números 18 e 29, a fls. 5 e 6 
dos autos), pelo que, não havendo bens a arrestar, o requerido arresto nada poderia ter objecto.

Sucede, porém, que a providência cautelar de arresto requerida pela Fazenda Pública ao tribunal 
recorrido não tem apenas por objecto (eventuais) bens da responsável originária – genericamente iden-
tificados como “quantias, títulos ou direitos depositados nas entidades bancárias sediadas em território 
português em nome da sociedade”  -, mas também bens especificamente identificados sob os números 
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2 a 7 de fls. 6 da petição inicial (a fls. 8 dos autos) de José Maria Duarte Júnior, este na qualidade de 
responsável subsidiário (cfr. o respectivo intróito, a fls. 3 dos autos), não se verificando, pois, quanto 
a este recorrido, a julgada contradição entre pedido e causa de pedir justificante do indeferimento li-
minar decretado ao abrigo da alínea b) do n.º 2, do artigo 193.º do Código de Processo Civil, pois que 
se indicam bens sobre os quais poderá ser decretado o arresto.

Ora, atenta a natureza subsidiária da responsabilidade tributária dos administradores e o bene-
fício da excussão de que gozam (cfr. os artigos 22.º n.º 3 e 23.º n.º 2 da LGT e 153.º n.º 2 do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário), a requerente terá sentido necessidade de, desconhecendo 
embora a existência de bens da devedora originária, requerer previamente o arresto de quantias, títulos 
ou direitos depositados nas entidades bancárias sediadas em território português que eventualmente se 
encontrem em nome desta, para assim fundamentar o pedido de arresto de bens do seu administrador e, 
eventualmente, prevenir uma eventual oposição ao arresto requerido contra os bens do devedor subsi-
diário fundamentado na existência de uma qualquer quantia, título ou direito depositado em instituição 
bancária sediada em Portugal.

É que, embora o Código de Procedimento e de Processo Tributário admita o aresto de bens de 
responsáveis subsidiários antes da reversão contra eles da execução fiscal (cfr. os artigos 9.º n.º 3 e 
136.º n.º 1 do CPPT), entende este Supremo Tribunal que tal arresto apenas deve ser decretado quando 
seja feita prova, não apenas dos requisitos próprios do arresto, mas igualmente de que o responsável 
reúna as condições de ser chamado à execução por via da reversão (cfr. o Acórdão deste Supremo 
Tribunal de 13 de Janeiro de 1999, rec. n.º 23.073, in Apêndice ao D.R. de 23/05/2002, pp. 141/146), 
o que implicará designadamente a demonstração da gerência de facto e da (fundada) insuficiência de 
bens da devedora originária.

Assim, impõe -se a conclusão de que, ao contrário do decidido, não se justifica o indeferimento 
liminar do requerido arresto, tanto mais que, como tem reiteradamente afirmado a jurisprudência deste 
Supremo Tribunal, o indeferimento liminar deve ser cautelosamente decretado justificando -se, nome-
adamente, em casos em que a continuação do processo constitua manifesto desperdício da actividade 
judicial, o que não se verifica no caso em que a julgada contradição entre o pedido e a causa de pedir 
respeita apenas à devedora originária e mesmo nesse caso pode ser interpretado como destinando -se a 
fundamentar o pedido de arresto relativo aos bens do responsável subsidiário.

Deste modo, haverá que julgar não verificada a ineptidão da petição inicial de arresto, impondo -se 
a baixa dos autos ao tribunal “a quo” para que, uma vez fixados os factos relevantes (que ainda o não 
foram), decida do mérito do arresto requerido, se a tal não obstar outro motivo.

O recurso merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida, 
baixando os autos ao tribunal “a quo” para que prossigam os seus termos, se a tal nada mais obstar.

Sem custas, pois os recorridos não contra -alegaram.

Lisboa, 10 de Março de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Dulce Neto. 

 Acórdão de 10 de Março de 2011.

Assunto:

IMT. Procuração irrevogável para alienação de imóvel. Sujeição a IMT. Anulação da 
liquidação do imposto pago por não concretização do negócio definitivo (ausência 
de acto ou facto translativo).

Sumário:

 I — A outorga de procuração irrevogável que confira poderes de alienação de imóveis 
ao mandatário, considera -se transmissão onerosa determinando a liquidação e o 
pagamento de IMT antes da outorga notarial da respectiva procuração (artºs 2º, 
n.º 3, alínea c) e 22º, n.º 2, ambos do CIMT).

 II — Deste modo, ainda que o negócio para o qual a procuração foi outorgada não 
chegue a realizar -se, não é aplicável o disposto nos artºs 22º, n.º 4 e 44º, n.º 1 
ambos do CIMT, uma vez que para efeitos de IMT o acto translativo concretizou -se.
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 III — Todavia, pode haver lugar a anulação proporcional do imposto, ao abrigo do 
artº 45º do CIMT, se, antes de decorridos oito anos sobre a transmissão, vier a 
verificar -se a resolução do contrato.

Processo n.º 386/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública e Repsol – Gás de Portugal, SA.
Recorrido: Fazenda Pública e Repsol – Gás de Portugal, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública e “Repsol – Gás de Portugal, SA”, vieram recorrer (esta interpôs recurso 
subordinado) da decisão do Mmº Juiz do TAF do Porto, que julgou parcialmente procedente a impug-
nação deduzida pela segunda recorrente contra a liquidação de IMT no montante de 107.748,48 euros, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais concluem:

A) Recurso da Fazenda Pública:
A). Respeita a liquidação impugnada a IMT  - Imposto Municipal S/ Transmissão Onerosa de 

Imóveis, efectuada em 2004/09/29, no montante total de 104.748,48€, devida, nos termos do artº. 2º, 
nº. 3, alínea c) do CIMT. (procuração irrevogável).

B). Tal liquidação teve por base a outorga de procuração irrevogável outorgada em 29/09/2004, 
entre a Shell Portuguesa, SA e a Shell Gás (LPG), SA.

C). Nela ficou consignado que a mandatária, Shell Gás, podia vender, em seu nome e representação, 
a si mandatária livre de quaisquer ónus e encargos o prédio urbano inscrito na matriz da freguesia de 
Matosinhos sob o artº. 5600, nos termos e condições que entenda, pelo preço de 1.611.515,10€;

D). A procuração foi conferida no interesse da mandatária, e dela não consta qualquer condição 
resolutiva ou termo, para além da ocorrência de justa causa;

E). Na douta sentença de que se recorre deu -se como provado que a outorga de tal procuração 
para aquisição daquele artigo matricial se destinou única e exclusivamente a salvaguardar o acesso ao 
mesmo na eventualidade de a proprietária (Repsol YPF), que entretanto adquiriu a Shell, colocar algum 
tipo de entrave à Shell Gás.

F). Porém as razões subjacentes à outorga de tal negócio não influenciam os pressupostos do 
normativo legal que o sujeitam a IMT, sendo para este efeito irrelevantes.

G). Estabelece a alínea c) do nº. 3 do artº. 2º., do Código do IMT, que está sujeita a imposto a 
outorga de procuração que confira poderes de alienação de bem imóvel, em que por renúncia ao direito 
de revogação ou cláusula de natureza semelhante, o representado deixe de poder revogar a procuração.

H). Assim, nos termos deste artº. 2º, nº. 3, alínea c), do actual Código do IMT, apenas se exige 
que a procuração, cumulativamente:

Confira ao procurador poderes de alienação do imóvel, para si ou para terceiro,
Que seja irrevogável.
I). Com a outorga de tal procuração como a própria sentença reconhece, nas situações de procura-

ção irrevogável, “a transmissão da propriedade considera -se consumada com a emissão da procuração, 
independentemente da ocorrência de qualquer outro facto”......” as procurações irrevogáveis são tratadas 
no CIMT como verdadeiras compras e vendas de imóveis”.

J). Como no próprio Preâmbulo do CIMT se reconhece é também irrelevante que se utilizem ou 
não os poderes conferidos na procuração, ou que não tenha existido qualquer tradição do imóvel, nem 
o pagamento do preço se exige.

K). Contudo, em 29/08/2006, as partes acordaram, a revogação da procuração irrevogável ante-
riormente referida.

L). Embora na sua petição a Impugnante tenha pedido, nos termos do nº. 1 do artº. 44 a restitui-
ção integral do IMT pago, alegando que os poderes conferidos na procuração nunca foram utilizados;

M). Na douta sentença de que se recorre, em contradição com o que havia reconhecido antes 
entendeu que parcialmente deve ser deferida tal pretensão, mas antes nos termos do nº. 3, do artº. 45º. 
do CIMT, por se enquadrar no disposto no artº. 45º., nº.1 (verificação de condição resolutiva, ou reso-
lução do contrato)

N). Com o assim decidido não concorda a Fazenda Pública, uma vez que para todos os efeitos, o 
facto tributário sujeito a imposto se consumou com a outorga da procuração irrevogável, sendo irrele-
vantes os factos subjacentes ou posteriores, que se verificarem por acordo das partes;

O). Nos termos do artº. 36º, nº. 4 da LGT, a qualificação do negócio jurídico efectuada pelas partes 
mesmo em documento autêntico, não vincula a Administração Tributária.

P). Tal procuração não ficou sujeita a qualquer condição resolutiva, nem a revogação foi deter-
minada por qualquer incumprimento, mas sim por acordo das partes.
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Q). Tal revogação da procuração, consubstancia antes um novo negócio entre as partes contratantes, 
não produzindo qualquer efeito sobre o facto tributário anteriormente verificado, nem sobre o direito 
da Fazenda à arrecadação do imposto.

R). A sentença de que se recorre não pode manter -se por se ter decidido em contradição com a 
sua fundamentação, e em ofensa ao disposto no artº. 2º, nº.3 al.c).

S). A sentença de que se recorre deve ser revogada mantendo -se a liquidação legalmente efectuada 
em todos os seus efeitos.

T). A sentença de que se recorre violou o disposto no artº. 2º, nº. 3 alínea c) do CIMT e a decisão 
encontra -se em contradição com os fundamentos que invoca, pelo que não pode manter -se devendo 
ser revogada

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso e revogada a sentença de que se 
recorre, julgando totalmente improcedente a presente Impugnação.

B) Recurso subordinado de “Repsol Gás de Portugal, SA”
a) A questão central da presente lide prende -se com a interpretação e aplicação do disposto nos 

artigos 2º, n.º 3, alínea c), 22º, n.º 4 e 44º, n.º l todos do CIMT.
b) Em face do teor das normas contidas nos normativos supra referidos, impõe -se questionar da 

susceptibilidade da sua aplicação àquelas situações (como a dos autos) em que, pese embora tenha sido 
outorgada procuração irrevogável, não foram exercidos os poderes decorrentes da mesma.

c) Considerou a douta sentença recorrida ser irrelevante para a liquidação do IMT impugnado 
que nunca tenham sido utilizados os poderes decorrentes da procuração irrevogável conferida à 
Shell Gás, S.A. ou que não tenha existido qualquer tradição do imóvel em causa, “(…) uma vez que 
a lei não faz depender a liquidação de qualquer outro facto, para além da emissão da procuração”. 
Nessa medida, entendeu ser inaplicável à situação em apreço o disposto nos arts. 22º, n.º 4 e 44º, 
n.º l do CIMT.

d) É certo que o legislador, no preâmbulo do CIMT, fez expressa referência às procurações irre-
vogáveis como sendo uma “forma frequente de contornar a tributação”, daí tê -las incluído no âmbito 
de incidência objectiva do imposto (cfr. artº. 2º, n.º 3, alínea c) do CIMT).

e) No entanto, não poderá deixar de se fazer apelo à ratio de tal preceito, no sentido de que o legis-
lador terá pretendido apenas sancionar aquelas situações em que os poderes decorrentes da procuração 
irrevogável são efectivamente utilizados, seja por força da aquisição do imóvel pelo procurador, seja 
por força da sua alienação a terceiro.

f) Ora, na situação em apreço, o acto translativo consistente na utilização dos poderes decorrentes 
da procuração irrevogável, de forma a adquirir a propriedade plena das instalações de Matosinhos, 
nunca chegou a realizar -se, pois que, a dita procuração foi revogada, sem que tivesse sido formalizada 
qualquer aquisição sobre o imóvel.

g) Na verdade, conforme foi dado como provado nos presentes autos:
e) A Shell Gás não podia operar em Portugal sem utilizar as instalações de Matosinhos.
f) A partir da alienação referida em b), a Shell Gás passou a utilizar as instalações de Matosinhos 

sem deter quaisquer direitos reais sobre as mesmas (uma vez que a sua propriedade transitou para a 
Repsol YPF) mediante contratos de arrendamento celebrados para esse efeito.

g) Em 20/09/2004, foi outorgada no 17º Cartório Notarial de Lisboa, pela Shell Portuguesa, S.A. 
uma procuração irrevogável, através da qual a Shell Gás, S.A. recebeu poderes, nomeadamente, para, 
em nome e em representação daquela, vender a si mesma, o prédio urbano sito na Av. D. Afonso Hen-
riques, n.º 1545, freguesia e concelho de Matosinhos (...);

h) A outorga da procuração irrevogável destinou -se única e exclusivamente a salvaguardar o livre 
acesso às mesmas, na eventualidade de a proprietária (Repsol YPF) colocar algum tipo de entrave à 
Shell Gás.”

h) Ora, se assim foi, é firme convicção da Recorrente de que, na situação em apreço, o acto trans-
lativo consistente na utilização dos poderes decorrentes da procuração irrevogável, de forma a adquirir a 
propriedade plena das instalações de Matosinhos, nunca chegou a realizar -se, pois que, a dita procuração 
foi revogada, sem que tivesse sido formalizada qualquer aquisição sobre o imóvel.

i) Donde, não tendo sido tais poderes utilizados no caso sub judice, forçoso se mostra concluir que 
deverá ser anulada a liquidação do imposto pago pela impugnante aquando da outorga da mencionada 
procuração, por força da aplicação do disposto no art. 22º, n.º 4 do CIMT.

j) Ao não decidir nos termos acima expostos, a douta sentença recorrida incorreu na violação do 
disposto no citado art. 22º, n.º 4 do CIMT.

Termos em que, sempre com o mui douto suprimento de V. Exas., deve ser o presente recurso 
ser julgado procedente e consequentemente ser revogada a sentença recorrida e substituída por outra 
que anule integralmente a liquidação impugnada, nos termos do disposto nos artigos 22º, n.º 4 e 44º, 
n.º l do CIMT.
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2. Em contra -alegações, e relativamente ao recurso da Fazenda Pública, veio “Repsol Gás de 
Portugal, SA” concluir:

a) Veio a Fazenda Pública apresentar recurso jurisdicional da douta sentença proferida pelo 
Tribunal a quo, alegando que esta “(...) não pode manter -se por se ter decidido em contradição com a 
sua fundamentação e em ofensa ao disposto no art. 2º, n.º 3, alínea c)” (vide ponto R das conclusões 
de recurso).

b) Antes de mais, a aqui Recorrida não pode deixar de referir que, por não concordar com o en-
tendimento vertido na douta sentença recorrida quanto à interpretação por esta dada à norma contida 
no art. 22º, n.º 4 do CIMT, apresentou recurso jurisdicional subordinado (cfr. documento n.º l que ora 
se junta).

c) De todo o modo, ainda que assim não se entenda, o que apenas se admite por cautela de pa-
trocínio, sempre se dirá que, tal como (bem) refere a douta sentença recorrida, sempre haveria que 
enquadrar a revogação da procuração conferida no art. 45º, n.º l do CIMT.

d) Se bem se alcançou o entendimento propugnado pela Recorrente, vem por esta sustentada uma 
interpretação estritamente literal do referido preceito normativo, uma vez que apenas admite a sua apli-
cação às situações de “verificação de condição resolutiva” e de “resolução” contratual, interpretando a 
Recorrente tais figuras jurídicas nos termos constantes da lei civil. Concluindo, assim, que a revogação 
por mútuo acordo da procuração em causa nos presentes autos não poderá conduzir à aplicação do 
disposto no art. 45º, n.º l do CIMT.

e) Salvo o devido respeito, não podemos concordar com a interpretação dada pela Recorrente à 
norma contida no referido artº. 45º, n.º l do CIMT.

f) Rege o citado artigo 45º, n.º l do CIMT que “se antes de decorridos oito anos sobre a transmissão, 
vier a verificar -se a condição resolutiva ou se der a resolução do contrato, pode obter -se, por meio de 
reclamação ou impugnação judicial, a anulação proporcional de IMT” (sublinhado nosso).

g) É certo que o supra mencionado preceito legal apenas se refere expressamente à “resolução do 
contrato”, mas não poderá deixar de se estender o seu campo de aplicação objectivo, de igual modo, 
às figuras da revogação e renúncia, enquanto causas de extinção dos negócios jurídicos, como, aliás, 
entendeu (e bem) a douta sentença recorrida. Senão vejamos

h) Em primeiro lugar, a admitir -se como válido o entendimento propugnado pela Recorrente, 
sempre ficariam afastadas do âmbito de aplicação do citado artigo 45º, n.º l do CIMT aquelas situações 
em que a resolução opera por mútuo acordo, o que conduziria a uma notória violação do princípio da 
igualdade.

i) A admitir -se a interpretação da Recorrente teria que, no mesmo passo, admitir -se que a resolução 
se opera, necessariamente, por via judicial. Ora, não é assim e nem a Recorrente o afirma.

j) Em segundo lugar, a lei civil qualifica como configurando uma situação de “revogação” da 
procuração irrevogável aquela situação que se funda na verificação de justa causa (v.g. por força do 
abuso por parte do procurado no exercício dos poderes que lhe foram conferidos).

k) Ora, tal situação reconduz -se, ao fim e ao resto, a uma situação de “resolução”, pese embora a 
designação legal atribuída. O que significa que a ser válido o entendimento defendido pela Recorrente, 
tão pouco tal situação seria abrangida pelo âmbito de aplicação do mencionado preceito legal

l) Em terceiro e último lugar, a interpretação e aplicação da norma contida no art. 45º, n.º l do 
CIMT efectuada pela MM Juiz a quo é aquela que melhor se adequa à sua ratio, inexistindo qualquer 
motivo válido que justifique que seja excluída, do seu âmbito de aplicação objectiva, a situação dos 
presentes autos e melhor retratada no artigo 2º, n.º 3, alínea c) do CIMT.

m) Estatui o citado art. 45º, n.º l do CIMT que, se antes de decorridos oito anos sobre a transmissão, 
vier a verificar -se a condição resolutiva ou se der a resolução do contrato poderá obter -se a anulação 
proporcional do IMT liquidado.

n) Como é bom de ver, com tal preceito normativo o legislador procurou conferir ao contribuinte 
o benefício de “recuperar” parte proporcional do imposto liquidado aquando da transmissão do imóvel, 
caso sobrevenha, num determinado período de tempo, um motivo que extinga o negócio jurídico que 
motivou a liquidação do imposto.

o) Ora, tendo o legislador incluído a outorga das procurações irrevogáveis no âmbito de incidência 
objectiva do imposto, ficcionando nesses casos a existência de uma verdadeira transmissão onerosa (cfr. 
art. 2º, n.º 3, alínea c) do CIMT), não poderá deixar igualmente de se lhe aplicar o disposto no artº. 45º 
do CIMT sempre que se verifique a sua revogação (por justa causa ou por mútuo acordo).

p) Com efeito, também no caso de revogação da procuração irrevogável ocorre a extinção do 
negócio jurídico que motivou a liquidação do imposto, motivo, pelo qual, se afigura justo, razoável 
e adequado garantir que o contribuinte, também nesse caso, possa “beneficiar” da possibilidade de 
recuperar parte proporcional do imposto liquidado.

q) Nessa medida e em face do supra exposto, claro se mostra que a douta sentença ora posta em 
crise não se mostra viciada de qualquer contradição, antes tendo procedido a uma correcta interpretação 
e aplicação do disposto nos artigos 2º, n.º 3, alínea c) e 45º, n.º l do CIMT.
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Termos em que, sempre com o mui douto suprimento de V. Exas., deve ser o presente recurso 
julgado improcedente, com as legais consequências.

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 2004, a Shell Portuguesa, SA foi objecto de uma operação de cisão, através da qual as 

unidades de negócio foram autonomizadas em várias sociedades comerciais.
b). Posteriormente, o Grupo Shell formalizou a alienação das várias sociedades comerciais ao 

Grupo Repsol YPF, tendo ficado fora dessa operação de venda a sociedade “Shell Gás, S.A”.
c). As sociedades que desenvolviam negócios de gás e combustíveis partilhavam a utilização 

comum de um conjunto de infra -estruturas, designadamente, os depósitos e reservatórios localizados 
em Matosinhos.

d). A alienação referida em b) implicou a transmissão das instalações de Matosinhos para o Grupo 
Repsol YPF.

e). A Shell Gás não podia operar em Portugal sem utilizar as instalações de Matosinhos.
f). A partir da alienação referida em b), a Shell Gás passou a utilizar as instalações de Matosinhos 

sem deter quaisquer direitos reais sobre as mesmas (uma vez que a sua propriedade transitou para a 
Repsol YPF), mediante contratos de arrendamento celebrados para esse efeito.

g). Em 20/9/2004, foi outorgada no 17º Cartório Notarial de Lisboa, pela Shell Portuguesa, S.A 
uma procuração irrevogável, através da qual a Shell Gás, S.A recebeu poderes, nomeadamente, para, em 
nome e em representação daquela, vender, a si mesma, o prédio urbano sito na Av. D. Afonso Henriques, 
n.º 1545, freguesia e concelho de Matosinhos, conforme documento junto a fls. 21 a 24 dos autos, cujo 
teor se dá por reproduzido e que ficou arquivada sob o n.º 123.

h). A outorga da procuração irregovável para a aquisição das referidas instalações destinou -se 
única e exclusivamente a salvaguardar o livre acesso às mesmas, na eventualidade de a proprietária 
(Repsol YPF) colocar algum tipo de entrave à Shell Gás.

i). Na data da outorga da procuração irrevogável, em 29/9/2004, pela Shell Gás, S.A foi liquidado 
e pago o IMT correspondente, no valor de 104.748,48 euros.

j). Em 29/8/2006, foi efectuado o aditamento ao contrato denominado “lease agreement Mato-
sinhos depot”, junto a fls. 29/30 dos autos e cujo teor se dá por reproduzido, através do qual as partes 
acordaram na revogação da procuração irrevogável referida na alínea g).

k) Em 06.09.2006, foi outorgado o instrumento de renúncia e revogação das procurações arqui-
vadas sob os nºs 123 e 124, conforme documento junto a fls. 45/46 dos autos e cujo teor se dá por 
reproduzido.

l) Em 27.09.2006, a impugnante apresentou reclamação graciosa para anulação da liquidação 
referida em i), a qual foi totalmente indeferida por decisão de 24.07.2007, nos termos e com os funda-
mentos constantes de fls. 49/51 do processo apenso e cujo teor se dá por reproduzido.

m) A presente impugnação foi instaurada em 27.06.2007 – cfr. fls. 2 dos autos.
5. Comecemos por conhecer, em primeiro lugar, do recurso da Fazenda Pública (artº 682º do CPC).
A questão a apreciar neste recurso é a de saber se o IMT previsto no artº 2º, nºs 1 e 3, alínea c) do 

respectivo Código, é devido pela simples emissão e entrega da procuração, sendo irrelevante que se 
utilizem ou não os poderes por ela conferidos ou que o imóvel tenha sido ou não entregue ou o preço 
tenha sido ou não pago.

A Fazenda Pública defende este entendimento, louvando -se no teor literal do artº 2º, n.º 3, alínea c) 
do CIMT e ainda no Preâmbulo do mesmo Código.

Assim, na tese da Fazenda Pública, a sujeição a imposto (IMT) basta -se com a emissão de pro-
curação, que, cumulativamente:

 - confira ao procurador poderes de alienação do imóvel, para si ou para terceiro;
 - seja irrevogável.
Deste modo, são irrelevantes as razões subjacentes à outorga do negócio, como também o são 

factos subjacentes ou posteriores, que se verificarem por acordo das partes.
No caso concreto, não tendo a procuração ficado sujeita a qualquer condição resolutiva, nem a 

revogação tendo sido determinada por qualquer incumprimento, mas sim por acordo das partes, antes 
consubstanciando um novo negócio entre as partes contratantes, não foi produzindo qualquer efeito 
sobre o facto tributário anteriormente verificado, nem sobre o direito da Fazenda à arrecadação do 
imposto.

Diferente entendimento manifesta a recorrente “Repsol” defendendo que o acto translativo con-
sistente na utilização dos poderes decorrentes da procuração irrevogável, de forma a adquirir a pro-
priedade plena das instalações de Matosinhos, nunca chegou a realizar -se, pois que, a dita procuração 
foi revogada, sem que tivesse sido formalizada qualquer aquisição sobre o imóvel.

Não tendo sido tais poderes utilizados no caso sub judice, forçoso se mostra concluir que deverá 
ser anulada a liquidação do imposto pago pela impugnante aquando da outorga da mencionada procu-
ração, por força da aplicação do disposto no art. 22º, n.º 4 do CIMT.
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Ora, tendo o legislador incluído a outorga das procurações irrevogáveis no âmbito de incidência 
objectiva do imposto, ficcionando nesses casos a existência de uma verdadeira transmissão onerosa (cfr. 
art. 2º, n.º 3, alínea c) do CIMT), não poderá deixar igualmente de se lhe aplicar o disposto no artº. 45º 
do CIMT sempre que se verifique a sua revogação (por justa causa ou por mútuo acordo).

Com efeito, também no caso de revogação da procuração irrevogável ocorre a extinção do negócio 
jurídico que motivou a liquidação do imposto, motivo, pelo qual, se afigura justo, razoável e adequado 
garantir que o contribuinte, também nesse caso, possa “beneficiar” da possibilidade de recuperar parte 
proporcional do imposto liquidado.

Vejamos então qual das teses em confronto merece apoio legal.
5.1. O artº 2º do CIMT, estabelece, nos seus nºs 1 e 3, alínea c), respectivamente, o seguinte:
“1  - O IMT incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras 

parcelares desse direito, sobre bens imóveis situados no território nacional.
3. Considera -se que há também lugar a transmissão onerosa para efeitos do n.º 1 na outorga dos 

seguintes actos ou contratos:
c) Outorga de procuração que confira poderes de alienação de bem imóvel ou de partes sociais a 

que se refere a alínea d) do n.º 2 em que, por renúncia ao direito de revogação ou cláusula de natureza 
semelhante, o representado deixe de poder revogar a procuração;”

Por sua vez, o artº 22º, n.º 2 do mesmo diploma, diz o seguinte:
“2  - Nas transmissões previstas nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 3 do artigo 2.º, o imposto é li-

quidado antes da celebração do contrato -promessa, antes da cessão da posição contratual, da outorga 
notarial da procuração ou antes de ser lavrado o instrumento de substabelecimento, sem prejuízo do 
disposto no número seguinte”.

Está aqui em causa a figura da procuração irrevogável que mereceu do Preâmbulo do referido 
CIMT as seguintes considerações:

“Outra forma frequente de contornar a tributação é a utilização de procurações, vulgarmente 
designadas por procurações irrevogáveis, em que o representado renuncia ao direito de revogar a 
procuração, conferindo ao representante um resultado económico equivalente ao do exercício do 
direito de propriedade, uma vez que, na maioria dos casos, este paga a totalidade do preço do imóvel 
ao representado, passando, em termos práticos, a poder alienar o bem a um terceiro. Nestes casos, o 
procurador e o substabelecido ficarão sujeitos a tributação pelas taxas de 5% ou de 6,5%, consoante a 
procuração confira poderes para alienar prédios rústicos ou urbanos, não podendo pois beneficiar de 
qualquer isenção ou redução de taxas, sem prejuízo de delas virem a beneficiar, se o contrato definitivo 
de compra e venda vier a ser celebrado com o procurador ou com o substabelecido”.

5.2. Significa isto então que, tendo em vista evitar a fuga ao fisco, uma vez que na prática o 
mandatário fica com o poder de alienar o bem a terceiros sem pagamento de imposto, o legislador 
ficcionou como alienação de imóveis a outorga de procuração que confira poderes de alienação de 
bens dessa natureza.

Então, sendo assim, temos que, no caso concreto, ocorreu um acto translativo da propriedade, 
tal como resulta do disposto no artº 2º, n.º 3, alínea c) do CIMT, acima transcrito. Deste modo, não 
pode considerar -se que inexistiu transmissão, pelo que não é aplicável o disposto no artº 44º do mesmo 
diploma.

Porém, isto não significa, ao contrário do defendido pela recorrente Fazenda Pública, que não 
possa haver lugar a recuperação (pelo menos parcial) do imposto, se o negócio definitivo não chegar 
a ser realizado, isto é, se a procuração irrevogável não chegar a ser utilizada.

Com efeito, o artº 45º do mesmo diploma estabelece o seguinte:
“1  - Se antes de decorridos oito anos sobre a transmissão, vier a verificar -se a condição resolutiva 

ou se der a resolução do contrato, pode obter -se, por meio de reclamação ou de impugnação judicial, 
a anulação proporcional do IMT.

2  - Os prazos para deduzir a reclamação ou a impugnação com tais fundamentos contam -se a 
partir da ocorrência do facto.

3  - O imposto é anulado em importância equivalente ao produto da sua oitava parte pelo número 
de anos completos que faltarem para oito”.

No caso dos autos ficou provado que tendo a procuração sido outorgada em 20.09.2004, em 
29.08.2006 as partes acordaram na revogação da procuração irrevogável (v. alíneas g) e j) do probatório).

Ora, embora no artº 45º, n.º 1 citado se refira “resolução do contrato”, deverá por esta expressão 
entender -se qualquer figura jurídica que conduza ao mesmo resultado. No caso concreto, o acordo de 
revogação produziu os mesmos efeitos da resolução, pelo que se entende ser aplicável a citada norma.

E, assim, porque este entendimento contraria o da Recorrente Fazenda Pública, o seu recurso 
improcede, uma vez que se pretendia a improcedência da impugnação na totalidade.

6. Como se referiu, a recorrida interpôs recurso subordinado, por discordar da fundamentação 
da sentença quanto à interpretação dos artºs 2º, n.º 3, alínea c), 22º, n.º 4 e 44º, n.º 1 todos do CIMT, 
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interpretação esta que conduziu apenas à anulação parcial da liquidação e não à sua anulação total, 
conforme havia pedido.

Improcedendo, o recurso da Fazenda Pública cabe então conhecer deste recurso subordinado.
6.1. Alega a recorrente que a sentença recorrida considerou ser irrelevante para a liquidação do 

IMT o facto de nunca terem sido utilizados os poderes decorrentes da procuração irrevogável con-
ferida à Shell Gás, S.A. ou que não tenha existido qualquer tradição do imóvel em causa, uma vez 
que a lei não faz depender a liquidação de qualquer outro facto, para além da emissão da procuração. 
Nessa medida, entendeu ser inaplicável à situação em apreço o disposto nos arts. 22º, n.º 4 e 44º, n.º l 
do CIMT.

Ora, é certo que o legislador, no preâmbulo do CIMT, fez expressa referência às procurações ir-
revogáveis como sendo uma “forma frequente de contornar a tributação”, daí tê -las incluído no âmbito 
de incidência objectiva do imposto (cfr. artº. 2º, n.º 3, alínea c) do CIMT).

Porém, o legislador terá pretendido apenas sancionar aquelas situações em que os poderes decor-
rentes da procuração irrevogável são efectivamente utilizados, seja por força da aquisição do imóvel 
pelo procurador, seja por força da sua alienação a terceiro.

Ora, na situação em apreço, o acto translativo consistente na utilização dos poderes decorrentes 
da procuração irrevogável, de forma a adquirir a propriedade plena das instalações de Matosinhos, 
nunca chegou a realizar -se, pois que, a dita procuração foi revogada, sem que tivesse sido formalizada 
qualquer aquisição sobre o imóvel, conforme foi dado como provado nos presentes autos.

Não tendo sido tais poderes utilizados no caso sub judice, forçoso se mostra concluir que deverá 
ser anulada a liquidação do imposto pago pela impugnante aquando da outorga da mencionada procu-
ração, por força da aplicação do disposto no art. 22º, n.º 4 do CIMT.

Ao não decidir nos termos acima expostos, a douta sentença recorrida incorreu na violação do 
disposto no citado artº. 22º, n.º 4 do CIMT.

6.2. Pelo que já ficou escrito acima, a tese da recorrente Repsol - Gás de Portugal, SA, também 
não merece o acolhimento legal.

Com efeito, e tal como resulta do n.º 3, alínea c) do artº 2º do CIMT, a transmissão onerosa 
considera -se verificada no momento da outorga da procuração que confira poderes de alienação de 
bem imóvel. Deste modo, é irrelevante que, posteriormente, o negócio para o qual a procuração foi 
outorgada não chegue a realizar -se.

Por isso, tem de entender -se que, no caso dos autos, a transmissão onerosa ocorreu em 20.09.2004, 
data da outorga da procuração, pelo que não é aplicável o disposto nos artºs 22º, n.º 4 e 44º, n.º 1 ci-
tados.

Porém, considerando que as partes acordaram na revogação da procuração, entende -se que tal 
situação se enquadra no artº 45º do mesmo diploma, uma vez que antes de decorridos oito anos sobre 
a transmissão, veio a verificar -se a resolução do contrato, entendendo -se aqui o termo “resolução” em 
sentido amplo como acima se referiu.

E porque a sentença recorrida decidiu nos termos que ficaram expressos nesta parte, o recurso 
subordinado improcede também.

7. Nestes termos e pelo exposto nega -se provimento a ambos os recursos e confirma -se a decisão 
recorrida.

Custas pelas recorrentes, fixando a procuradoria em um sexto.

Lisboa, 10 de Março de 2011. — Valente Torrão (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 

 Acórdão de 10 de Março de 2011.

Assunto:

Anulação oficiosa da sentença.

Sumário:

O tribunal de 1ª Instância deve determinar a matéria de facto que considera provada e 
não provada em ordem à solução de direito que considera aplicável, e se o não fizer 
justifica -se a anulação oficiosa da sentença pelo Supremo Tribunal Administrativo 
ao abrigo da norma contida no n.º 3 do artigo 729.º do Código de Processo Civil.
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Processo n.º 716/10 -30.
Recorrente: Escola de Condução Atlântica, 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. ESCOLA DE CONDUÇÃO ATLÂNTICA, LDA, com os demais sinais dos autos, recorre para 
o Supremo Tribunal Administrativo da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta 
Delgada, em 2 de Junho de 2010, que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra o 
acto de liquidação de IRC respeitante ao ano de 2006, no montante de 9.249,15 €.

As alegações do recurso mostram -se rematadas com as seguintes conclusões (formuladas após 
convite dirigido à Recorrente no sentido de completar e aperfeiçoar as que havia inicialmente apre-
sentado):

• A sentença recorrida não apreciou nenhuma das ilegalidades invocadas na impugnação:
No caso da credenciação dos agentes da inspecção tributária, porque:
• A apreciação do tribunal se fixou, e ficou, pela eficácia do respectivo acto administrativo  - e 

mesmo assim, de forma errónea, e até supérflua porque, nos termos do art. 47.º do RCPIT, a falta de 
oposição aos actos de inspecção por parte dos inspeccionandos só sana a ineficácia no caso de se veri-
ficar a falta de credenciação, e não já quando a credenciação exista (mesmo sendo ilegal);

• Ignorando, assim, a questão realmente levantada na impugnação  - ou seja, a da invalidade do 
acto administrativo, não controlável por parte da impugnante no acto de inspecção, e originada quer 
pela falta de indicação da entidade que o praticou, e no uso de que competência o fez, mas também, 
e sobretudo, por a sua prática não se mostrar reportada a esse outro, necessário mas inexistente, acto 
administrativo anterior e hierarquicamente superior que, tendo ordenado a acção de inspecção, o funda-
mentasse e legitimasse, traduzindo -se a omissão de apreciação da ilegalidade subsistente na violação, 
quer do art. 11.º do RCPIT e do art. 99.º, alínea d), do CPPT, que a enquadram como fundamento da 
impugnação judicial do acto tributário, quer do art. 205.º, n.º 1 da CRP e do art. 158.º do CPC, que 
impunham ao tribunal recorrido o dever de fundamentar a sua decisão (tendo em conta que se tratava, 
nada mais nada menos, que da mesmíssima causa de pedir).

No caso da extensão dos efeitos anulatórios da sentença judicial que anulou o primeiro acto tri-
butário (no lugar do qual veio a ser praticado o acto agora impugnado), porque se limita a acolher a 
convicção da Fazenda Pública de que ela teria abrangido os actos administrativos a ele anteriores, e:

• Como a Fazenda Pública, lavrando no erro de identificar esses actos com os praticados no 
âmbito do procedimento de inspecção, quando do que se trata é dos actos praticados no âmbito do 
procedimento de revisão  - e por isso, não de actos aproveitáveis, mas de actos que teriam de ser prévia 
e necessariamente revogados, para no seu lugar poderem ser praticados os novos actos do novo pro-
cedimento de revisão;

• E, ainda como a Fazenda Pública, sem fundamentar a convicção adquirida, e sem contraditar as 
razões de direito invocadas na impugnação que apontam no sentido da impossibilidade legal de essa 
extensão se verificar, e de o Director de Finanças estar em tempo de substituir os seus actos anteriores, 
traduzindo -se o erro na identificação dos actos e a omissão de fundamentação na violação das já citadas 
normas do art. 99.º, alínea d) do CPPT, art. 205.º, n.º 1 da CRP e art. 158.º do CPC;

Quanto à invocação genérica da convalidação dos actos ilegais em actos legais com o decurso 
do prazo de três meses do n.º 1 do artigo 59.º do CPTA, porque a mesma prejudicou essa apreciação, 
quando é certo que:

• O artigo 86.º, nºs 3 e 4 da LGT impede que essa convalidação se tenha verificado (como, em 
relação aos actos inspectivos, o art. 11.0 do RCPIT o teria impedido);

• E que é o processo de impugnação o lugar próprio para invocar as ilegalidades de que tais actos 
padecem, na exacta medida em que se reflictam na legalidade do acto tributário, mostrando -se assim 
violada aquela norma da LGT, violação que se traduz na errónea fundamentação da sentença recorrida.

Termos em que, nos melhores de Direito e com o suprimento de Vossas Excelências, deve ser dado 
provimento ao presente recurso e, consequentemente, ser revogada a sentença recorrida, e apreciada 
toda a matéria invocada na impugnação que, com fundamento nela, deverá ser julgada procedente.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério emitiu douto parecer no sentido de ser anulada a sentença 

recorrida por carência de fundamentação, com a seguinte argumentação:
«Tanto quanto se apura das conclusões das alegações de recurso, que, pese embora reformuladas, 

continuam a não primar pela clareza, podemos concluir que a mesma imputa à decisão recorrida a 
violação do disposto nos arts. 99. alínea d) do Código de Procedimento e Processo Tributário, 205, 
n.º 1 da Constituição da República e 158 do Código de Processo Civil.
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O artº 99 alínea d) do Código de Procedimento e Processo Tributário refere -se a um dos funda-
mentos de impugnação dos actos tributários (de liquidação, fixação da matéria tributável, etc.), mais 
concretamente a preterição de formalidades legais.

O artº 205º, n.º 1, da Constituição da República consagra o dever de fundamentação das decisões 
dos tribunais, que não sejam de mero expediente.

E o artº 158º do Código de Processo Civil refere -se ao dever de fundamentação das decisões 
proferidas sobre qualquer pedido controvertido.

Pode pois concluir -se das referências normativas em que fundamenta o seu recurso que a recor-
rente imputa à sentença recorrida o vício de falta de fundamentação.

E, nessa medida, o recurso merecerá provimento, pese embora não por toda a sua argumentação, 
na sua grande parte direccionada para os vícios do procedimento tributário (artº 99º, alínea d) do 
Código de Procedimento e Processo Tributário).

É que, analisada a decisão recorrida (fls. 43 a 45), parece manifesto que a mesma padece de 
nulidade por falta de fundamentação de direito e de facto.

Com efeito dispõem os arts. 125º do CPPT e 668º, n.º 1, alínea b) do Código de Processo Civil 
que é nula a sentença quando não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a 
decisão.

No que concerne à matéria de facto, esta nulidade abrange a falta de discriminação dos factos 
provados e não provados, exigida pelo art. 123.º n.º 2 do CPPT.

Decorre daquele normativo que o juiz discriminará também a matéria provada da não provada, 
fundamentando as suas decisões.

Pode até dizer -se, quanto à fundamentação da matéria de facto, que a exigência constitucional de 
fundamentação racionaliza o princípio, vigente no direito processual português, da livre apreciação da 
prova, excluindo o carácter voluntarístico ou subjectivo da sentença  - cf. neste sentido Jorge Miranda 
e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo III, pág. 71.

Ora no caso, pese embora o Tribunal recorrido tenha feito uma referência aos factos alegados 
pela recorrente, o certo é que não fez qualquer explicitação dos factos que se devam ter de considerar 
como relevantes e provados.

Verifica -se, pois, omissão absoluta da discriminação da matéria de facto necessária para basear 
a decisão de direito

Por outro lado ocorre também a nulidade da sentença por falta de fundamentação de direito.
Como se refere no Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de 

Sousa, 4ª edição, pág. 564, «a fundamentação de direito em regra, será feita por indicação da norma 
ou normas legais em que se baseia, mas poderá também ser constituída por mera indicação dos prin-
cípios jurídicos ou doutrina jurídica em que se baseia (...).

Para além disso, de harmonia com o preceituado no n.º 2 do art. 158.º do C.P.C., não pode 
considerar -se como fundamentação a simples adesão aos fundamentos alegados pelas partes(1). No 
caso de a sentença conter mais que uma decisão, sobre questões distintas, essa omissão absoluta de 
fundamentação reporta -se a cada uma das questões autónomas que dela são objecto, pois em relação 
a cada uma delas valem as razões de evitar a arbitrariedade no exercício da função jurisdicional e de 
elucidação das partes e do tribunal de recurso que justificam a exigência de motivação»

No caso subjudice a sentença recorrida pronunciou -se sobre algumas das questões alegadas pela 
impugnante em forma de adesão genérica a uma contestação da Administração Fiscal, sem a adequada 
fundamentação de direito, pelo que incorreu também na nulidade prevista no art. l25º, n.º 1, do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário

Assim será de atender a arguição de nulidade da sentença por falta de fundamentação, pelo que 
deverá proceder nesta parte o recurso, anulando -se a decisão recorrida.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Antes de entrar na apreciação do mérito do recurso convém tomar posição sobre uma outra 

questão, prévia em relação à decisão de fundo, e que tem a ver com a eventual nulidade da sentença 
impugnada por total carência de julgamento da matéria de facto em que assentou a decisão de impro-
cedência dos vícios imputados ao acto de liquidação impugnado e que eram os seguintes:

− não constar do despacho de 20 de Dezembro de 2006, que desencadeou o procedimento ins-
pectivo externo, a identificação do seu autor, o que ofende o disposto no artigo 123º, n.º 2, alínea a), 
do Código de Procedimento Administrativo;

− o mesmo suceder com o acto administrativo que ordenou a primeira acção de inspecção, proferido 
a 2 de Fevereiro de 2007, o qual, além disso, padece de vício de falta de fundamentação, ofendendo o 
disposto no artigo 46º, n.º 5, do RCPIT;

− falta de notificação prévia da primeira acção de inspecção, nos termos do artigo 49º do RCPIT, 
sem que fosse expressamente invocado fundamento para a sua dispensa nos termos do artigo 50º do 
mesmo diploma legal;
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− nulidade da notificação da segunda acção de inspecção, por estar assinada por alguém que não 
demonstra ter a necessária competência delegada para o fazer;

− ausência de despacho a ordenar os actos praticados na segunda inspecção, autorizando a alteração 
da primeira acção ou o desencadeamento de nova acção;

− ilegalidade da ordem de serviço de 5 de Setembro, que credenciaria os agentes da inspecção para 
a segunda acção, porque não foi reportada a despacho anterior do Director de Finanças que a legitimasse 
e por não conter a indicação da entidade que o proferiu e no uso de que competência o fez;

− ilegalidade dos actos praticados pelo Director de Finanças no âmbito do procedimento de revisão 
da matéria tributável após as decisões judiciais que anularam actos tributários resultantes de procedi-
mento anterior com o mesmo objecto, porque não foram formalmente praticados, porque a revogação 
e substituição de actos anteriores não se mostra baseada no único fundamento legalmente admitido, 
e porque essas revogação e substituição não foram feitas no prazo em que legalmente o podiam ser.

Na verdade, da leitura da decisão recorrida resulta que ela não contém qualquer probatório ou 
especificação dos factos provados e não provados, tendo -se omitido completamente a selecção da 
factualidade julgada provada e não provada, isto é, tendo -se preterido por completo a operação de 
julgamento da matéria de facto essencial para a apreciação das questões analisadas e decididas.

Como bem nota o Exm.º Procurador -Geral Adjunto, no parecer acima citado, verifica -se uma 
omissão absoluta da discriminação da matéria de facto necessária para basear a decisão de direito.

Ora, essa total ausência de julgamento da matéria de facto em ordem à subsunção da respectiva 
solução de direito, impede este Tribunal de recurso de levar a cabo a sua actividade jurisdicional, 
comprometendo a possibilidade de revisão da decisão impugnada, sabido que a actividade do Supremo 
Tribunal Administrativo em processos julgados inicialmente pelos tribunais tributários de 1ª instância 
se limita à aplicação do direito aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido (artigo 729.º, n.ºs 1 
e 2 do Código de Processo Civil).

Ou seja, o tribunal de 1ª Instância tem, necessariamente, de determinar a matéria de facto que 
considera provada e não provada em ordem à respectiva solução de direito que considera aplicável, e 
se o não fizer justifica -se a anulação oficiosa da sentença ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 729.º 
do CPC, com a consequente devolução dos autos a esse tribunal para que nele se proceda ao julgamento 
e fixação de base factual suficiente para a decisão de direito.

3. Termos em que acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em anular a sentença recorrida, devendo o Tribunal de 1ª instância proferir nova decisão 
com especificação dos factos que considera provados e não provados.

Sem custas

Lisboa, 10 de Março de 2011. — Dulce Neto (relatora) — António Calhau — Valente Torrão.

(1) Sublinhado nosso 

 Acórdão de 10 de Março de 2011.

Assunto:

Fundamentação de acto administrativo. Avaliação de valores patrimoniais.

Sumário:

 I — A fundamentação do acto administrativo é um conceito relativo que varia conforme 
o tipo de acto e as circunstâncias do caso concreto, mas que a fundamentação só 
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, de forma a poder desencadear dos mecanismos 
administrativos ou contenciosos de impugnação.

 II — Tendo sido utilizado em actos de avaliação de imóveis determinado coeficiente de 
localização, entre os limites fixados no ponto 1.7 da Portaria n.º 982/2004, os actos 
só poderão considerar -se suficientemente fundamentados se se puder concluir que, 
com os elementos que lhe foram notificados e dos que foram fornecidos através de 
meios electrónicos e de informação da administração tributária, o destinatário a 
conhecer todos os elementos que foram relevantes para a avaliação.
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Processo n.º 862/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Construtora Tempos de Roma, L.da

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

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A FAZENDA PÚBLICA recorre para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por 
CONSTRUTORA TEMPOS DE ROMA, LDA tendo por objecto acto de segunda avaliação de prédios 
urbanos.

A Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
a) A presente Impugnação Judicial foi interposta contra o resultado da segunda avaliação dos 

prédios urbanos, inscritos na respectiva matriz predial da freguesia da Luz, sob os artigos 6025 a 6030, 
6099 a 6104, 6174, 6179 a 6183, 6242 a 6246 e 6248.

b) O Tribunal a quo julgou a Impugnação procedente, decisão com a qual não podemos concordar 
porquanto

c) A douta sentença recorrida ofendeu as disposições dos arts. 77º e 84º da LGT e 38º, 42º e 45º 
n.ºs 2 e 3 da Portaria 982/2004 de 4 de Agosto e princípios fundamentais substantivos, pois

d) 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.

e) É claro que numa situação em que os peritos avaliadores não se movem com liberdade e lar-
gueza, antes têm de agir com base e em conformidade com o que exaustivamente se encontra regulado, 
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 percentagem 
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.

f) Por outro lado, a expressão terminante do n.º 2 da Portaria 982/2004 “é aprovado o 
zonamento...“conduz necessariamente à conclusão de que se cumpre e concretiza o estabelecido no 
n.º 3 do art. 62º do CIMI.

g) 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.

h) 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.

i) É este o actual entendimento do TCA do Sul – Acórdão de 01/06/2010, proferido no Proc. 03953/10.
j) E do STA – Acórdão de 14/07/2010, proferido no Proc. 0377/10.
k) Logo, não enfermando os procedimentos de segunda avaliação de qualquer ilegalidade ou 

ineficácia, a Impugnação deduzida, teria de improceder.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso e consequentemente revogada a sen-

tença recorrida, que deverá ser substituída por Acórdão que mantenha o resultado da segunda avaliação 
dos prédios urbanos supra identificados, como é de JUSTIÇA.

A Impugnante contra -alegou, concluindo da seguinte forma:
A) – As portarias publicadas relativas ao IMI e aos procedimentos administrativos de avaliação de 

imóveis foram as Portarias n.º 982/2004 e 1426/2004, as quais foram emitidas ao abrigo do art.º 42º do 
CIMI, e não do n.º 3 do art. 63.º do mesmo diploma, as quais aprovaram os valores mínimo e máximo 
dos coeficientes de localização, por afectação e por município e remetem o zonamento para um sítio 
da lnternet.

B) – Um contribuinte comum, colocado perante um procedimento de avaliação patrimonial, não 
consegue alcançar os factores e as características da escolha das zonas homogéneas e do concreto coe-
ficiente de localização, pois nem na portaria, nem no sítio da internet, se explica o percurso, os factos 
ou os elementos que fundamentam e justificam os valores dos coeficientes.

C) – A publicitação num sítio da lnternet do zonamento e dos concretos coeficientes, sem qualquer 
anexo ou fundamentação, e sem conter a proposta da CNAPU ou as regras e os critérios a que obedeceu 
a fixação de zonas homogéneas e as características evidenciadas nestas zonas, previstas no n.º 3 do 
art.º 42º do CIMI, não poderá ser considerado o meio e a forma legalmente exigida para a fixação do 
concreto coeficiente de localização.

D) – Tal publicitação não tem o valor de acto legislativo incorrendo, assim, numa violação cons-
titucional ao disposto no artigo 112º, n.º 5 da CRP.

E) – Nos termos do n.º 2 do art.º 715º do CPC, e caso venha a proceder o presente recurso, deve 
ser apreciada a questão da insuficiente e inadequada fundamentação de facto e de direito do acto de 
avaliação patrimonial.



413

F) – Questão de direito que se prende com o facto de saber se as fichas e termos de avaliação, 
contendo a mera individualização dos prédios, as percentagens e coeficientes aplicados, preenchem os 
requisitos da decisão fundamentada, exigidos nos art.ºs 77º. n.º 1 e 2 da LGT e 125º do CPA.

G) – Entende a ora recorrida que aquela fundamentação do acto avaliativo não é suficiente, 
adequada ou satisfatória para que um destinatário, colocado numa posição normal, alcance o percurso 
cognoscitivo e a razão de ser da decisão da administração tributária.

H) – Assim, não obstante o sistema de avaliação patrimonial do CIMI consagrar regras objecti-
vas e critérios de quantificação prévia, há sempre a necessidade e a imposição legal da administração 
tributária fundamentar as suas decisões em matéria de avaliação patrimonial dos imóveis, de modo a 
permitir ao contribuinte conhecer as razões de facto e de direito subjacentes à decisão, e, deste modo, 
poder aferir a sua legalidade, para eventualmente decidir -se pela sua impugnação.

I) – Para aferir a legalidade da concreta avaliação patrimonial dos imóveis era necessário que a 
ora recorrida pudesse confrontar a decisão de atribuição do valor patrimonial, nomeadamente, com as 
exigências que a lei define para a fixação do coeficiente de localização. Isto é, a recorrida teria que poder 
conferir se a fundamentação do acto de avaliação, e em especial o concreto coeficiente de localização, 
cumpria os critérios definidos no n.º 3 do art.º 42º do CIMI.

J) – Contudo, tal confronto não é possível com base na análise nas fichas e termos de avaliação, 
contendo a mera individualização dos prédios, as percentagens e coeficientes aplicados.

L) – O CIMI definiu os critérios e as características que têm de ser tidos em consideração aquando 
da fixação dos coeficientes de localização (art.º 42º, n.º 3 do dM1), e portanto, as decisões de avaliação 
patrimonial são passíveis de serem sujeitas a um juízo de legalidade, em especial de molde a se poder 
confirmar se estas características foram atendidas no concreto coeficiente de localização escolhido 
pela administração tributária.

M) – Aliás, se a Portaria n.º 982/2004 no seu ponto 1º aprovou os valores mínimo e máximo a 
aplicar em cada município, significa que tem de haver lugar a um acto administrativo que fixe e quan-
tifique o concreto CL, sendo que, caso o mesmo seja superior ao mínimo legal previsto na Portaria, 
está, à semelhança dos demais actos administrativos, sujeito à obrigação de fundamentação.

N) – Assim, conclui -se que a fundamentação do acto de avaliação dos imóveis não se basta com 
a mera indicação da localização dos prédios objecto de avaliação e a indicação do coeficiente de lo-
calização mostrado no sítio da lnternet, dado que é um imperativo legal que este concreto CL esteja 
suficientemente justificado, seja no próprio sítio da lnternet, seja na ficha e no termo da avaliação, onde 
se descriminem que características, definidas pelo n.º 2 do art.º 430 do dM1, foram ponderadas entre 
o intervalo mínimo e máximo, para se alcançar o concreto CL.

O) – Ao abrigo do já citado n.º 2 do art.º 715º do CPC, o tribunal “ad quem” deve, também, apre-
ciar a questão da preterição de formalidade essencial da falta de audição prévia antes do indeferimento 
do pedido de segundas avaliações patrimoniais, atendendo a que é em sede de comissão de avaliação 
que o contribuinte tem oportunidade de se pronunciar e exercer o direito de participação previsto no 
art.º 60º da LGT (também com consagração constitucional no art.º 268º da CRP), e na mesma não foi 
considerada a posição/argumentação do perito nomeado pela recorrida.

P) – Sendo que, o exercício de audição prévia do contribuinte não pode considerar -se devidamente 
assegurado e cumprido no aspecto meramente formal.

Q) – O que significa que, na fundamentação da decisão de fixação do VPT dos prédios teriam 
que estar invocadas as razões que justificam a improcedência dos aspectos discordantes apontados 
pela recorrida.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado improcedente, mantendo -se a douta sentença 
recorrida, ou caso assim não se entenda,

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
As questões decidendas no presente recurso já foram apreciadas e resolvidas no recente acórdão 

STA -SCT 6.10.2010 processo n.º 510/10, com argumentação convincente que autoriza a adesão do 
Ministério Público e a transcrição parcial do respectivo sumário doutrinário:

2. O coeficiente de localização previsto no artigo 42ºdo CIMI é um valor aprovado por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, nome-
adamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviço 
de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor no mercado imobiliário.

3. Também o zonamento que consiste na determinação 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 45º do CIMI é aprovado por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.

4. 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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5. O facto dos zonamentos concretos, respectivos coeficientes de localização e percentagens 
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 res-
peito 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.

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

(cf. no sentido das proposições constantes dos números 2 e 4 acórdão STA -SCT 1.07.2009 pro-
cesso n.º 239/09)

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte
dispositivo:
 - improcedência da impugnação judicial
 - confirmação dos valores patrimoniais tributários resultantes das avaliações Impugnadas
As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1) A impugnante participou ao Serviço de Finanças de Lagos a inscrição na matriz urbana da fre-

guesia da Luz, concelho de Lagos, de 24 prédios que vieram a ser inscritos na matriz sob os artºs P 6025, 
6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6174, 6179, 6180, 6181, 6182, 
6183, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246 e 6248 (facto aceite pelas partes);

2) Efectuada a 1ª avaliação aos prédios identificados no número anterior e, por discordar dos valores 
atribuídos foram requeridas, em 2005 -05 -05 as 2ªs avaliações (facto aceite pelas partes e informação 
junta ao processo apenso);

3) Em 2007 -06 -22 foi efectuada a 2ª avaliação dos imóveis referidos no ponto 1), que manteve 
os valores atribuídos na 1ª avaliação (processo administrativo);

4) No Termo de Avaliação elaborado em 22 de Junho de 2007 ficou consignado que “o represen-
tante do reclamado declarou que não concorda com o coeficiente de localização atribuído para o local, 
chamando a atenção que na presente avaliação não foi dado cumprimento ao artº 134º do CIMI. Os 
peritos regionais declararam que não são competentes para alterar o coeficiente de localização” (fls 
junto ao processo apenso);

5) Em 2007 -07 -05 a impugnante foi notificada dos valores atribuídos aos prédios identificados no 
ponto 1) pelos ofícios 3577014, 3577017, 3577023, 3577025, 3577027, 3577034, 3577048, 3577051, 
3577056, 3577058, 3577061 3577064, 3577078, 3577083, 3577086, 3577088, 3577093, 3577097, 
3577099, 3577107, 3577109, 3577114, 3577119 e 3577121, todos com data de assinatura de 26 de 
Setembro de 2007 (fls 19 a 38, dos autos);

6) O valor patrimonial tributário dos prédios identificados no ponto 1) atribuídos foram de 
€ 237.260, 00, 237.260, 00, 238.150, 00, 237.630, 00, 237.380, 00, 237.630, 00, 237.630, 00, 237.100, 
00, 237.380, 00, 237.260, 00, 237.380, 00, 237.230, 00, 237.870, 00, 235.850, 00, 242.830, 00, 243.520, 
00, 242.330, 00, 242.640, 00, 241.290, 00, 243.020,00, 241.380, 00, 243.020, 00, 240.750, 00 e 243.020, 
00 (fls 19 a 38 dos autos);

7) Segundo a ficha de avaliação foi atribuído um Cl de 1,80 (fls 61 a 108, dos autos);
8) Em 19 de Julho de 2007 a impugnante requereu junto do Serviço de Finanças de Lagos certidão 

da fundamentação de facto e de direito da segunda avaliação (fls 39 dos autos);
9) Em 9 de Agosto de 2007 foi remetida certidão, da qual consta o seguinte despacho (fls. 40 e 

41, dos autos):
A requerente, Construtora Tempos de Roma, LDA., NIPC -505857480, notificada do resultado 

da 2ª avaliação efectuada aos prédios urbanos situados na freguesia da Luz, deste concelho, com os 
artigos nºs. 6025 a 6030, 6099 a 6104, 6174, 6179 a 6183, 6242 a 6246 e 6248 e considerando não 
estarem suficientemente explicitados os fundamentos de facto e de direito, nomeadamente aqueles 
pelos quais foi fixado o coeficiente de localização de 1,80, vem, em requerimento de 2007 -07 -19, 
requerer ao abrigo do disposto no artº. 37º. do CPPT certidão donde constem esses fundamentos. 
Considero, porém, que as notificações, feitas por via electrónica e em formato normalizado, contêm 
toda a informação prevista no artº. 36º. do CPPT, pelo que indefiro o pedido, não deixando no entanto 
de informar a requerente de que pela Portaria nº. 982/2004, de 4 de Agosto, foram fixados os valores 
mínimos e máximos dos coeficientes de localização, por tipo de afectação e por cada município do 
país, bem como outros elementos de avaliação sendo a publicitação específica de cada uma das zonas 
e respectivos coeficientes feita através do site da Internet www.e -financas.gov.pt, podendo ser consul-
tadas por qualquer interessado.

10) Em 19 de Setembro de 2007 deu entrada a presente impugnação (carimbo aposto no rosto de 
fls 3, dos autos).
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3 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se estão suficientemente 
fundamentadas as avaliações de prédios urbanos impugnadas.

Na sentença recorrida entendeu -se que não está satisfeito o dever de fundamentação porque, em suma:
– não podemos encontrar nelas quais os critérios encontrados pela administração fiscal que 

determinaram a aplicação do coeficiente de localização de 1,80;
– as únicas Portarias publicadas sobre esta matéria fixam os valores máximo e mínimo dos coe-

ficientes de localização, por tipo de afectação, a aplicar em cada município, mas não a fixação certa, 
precisa, do coeficiente de localização dos prédios situados dentro de cada zona de características 
similares;

– a falta de publicação no Diário da República do zonamento aprovado pela Portaria n.º 982/2004, 
mostra -se ineficaz, atento o disposto no art. 62.º, n.º 3, do CIMI e art., 3.º, n.º 3, alínea b), da Lei 
n.º 74/98, de 11 de Novembro.

4 – O art. 38.º do CIMI estabelece a fórmula de determinação do valor patrimonial tributário dos 
prédios urbanos para habitação, comércio, indústria e serviços, em que se inclui um «coeficiente de 
localização».

O art. 42.º do mesmo Código estabelece o seguinte sobre este coeficiente:

Artigo 42.º

Coeficiente de localização

1  - O coeficiente de localização (CI) varia entre 0,4 e 2, podendo, em situações de habitação 
dispersa em meio rural, ser reduzido para 0,35 e em zonas de elevado valor de mercado imobiliário 
ser elevado até 3.

2  - Os coeficientes a aplicar em cada zona homogénea do município podem variar conforme se 
trate de edifícios destinados a habitação, comércio, indústria ou serviços.

3  - Na fixação do coeficiente de localização têm -se em consideração, nomeadamente, as seguintes 
características:

a) Acessibilidades, considerando -se como tais a qualidade e variedade das vias rodoviárias, fer-
roviárias, fluviais e marítimas;

b) Proximidade de equipamentos sociais, designadamente escolas, serviços públicos e comércio;
c) Serviços de transportes públicos;
d) Localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.
4  - O zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes 

coeficientes de localização do município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º
A Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto, aprovou e deu publicidade aos coeficientes a fixar dentro 

dos limites estabelecidos no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI).
No n.º 7 desta Portaria estabelece -se que «o zonamento, os coeficientes de localização, as percenta-

gens e os coeficientes majorativos referidos, respectivamente, nos n.ºs 2.º, 3.º e 4.º da presente portaria 
são publicados no sítio www.e -financas.gov.pt, podendo ser consultados por qualquer interessado, e 
estão ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças».

Posteriormente, a Portaria n.º 1426/2004, de 25 de Novembro, revogou o n.º 1.º Portaria n.º 982/2004 
e aprovou novos coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada município.

A Portaria n.º 1022/2006, de 20 de Setembro, aprovou alterações ao zonamento.
O n.º 7 da Portaria n.º 982/2004 e o n.º 4 da Portaria n.º 1022/2006 estabelecem, além do mais, 

que zonamento, os coeficientes de localização são publicados no sítio www.e -financas.gov.pt, podendo 
ser consultados por qualquer interessado, e estão ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças.

No acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 14 -7 -2010, processo n.º 377/10, entendeu-
-se que é admissível esta forma de publicitação dos elementos referidos é suficiente para assegurar a 
sua eficácia.

Porém, independentemente da solução que se dê a essa questão, é imprescindível para assegurar 
o direito à fundamentação dos actos administrativos lesivos, garantido pelo n.º 3 do art. 268.º da CRP, 
que a publicação dos actos normativos e a notificação dos actos administrativos que os aplicam forne-
çam aos destinatários todos os elementos necessários para lhes assegurar, com perfeito conhecimento 
de todos os elementos relevantes, o direito de impugnação.

No caso em apreço, relativamente aos prédios destinados a habitação, situados na freguesia da 
Luz, do Concelho de Lagoa do Distrito de Faro, prevêem -se no ponto 1.7, do Anexo I daquela Portaria 
os coeficientes mínimo e máximo de 0,60 e 2.40.

Nas notificações dos actos de avaliação impugnados indica -se que foi utilizado o coeficiente de 
localização de 1,80, não constando delas qualquer indicação das razões por que foi fixado esse coefi-
ciente e não qualquer outro.

Como se refere no ponto 9) da matéria de facto fixada, a Impugnante requereu ao Serviço de 
Finanças de Lagos certidão de onde constassem os fundamentos de facto e de direito das avaliações, 
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nomeadamente, os que levaram à fixação do coeficiente de localização 1,80, mas o pedido foi inde-
ferido, sendo informado, em suma, que a Portaria n.º 982/2004 fixara os valores mínimos e máximos 
dos coeficientes de localização estando os elementos de avaliação disponíveis no site da Internet www.
e -financas.gov.pt.

Segundo se refere na sentença recorrida, no sítio para onde remete o art. 7.º da Portaria n.º 982/2004 
também não se disponibilizou nenhum zonamento aprovado pela CNAPU.

Neste contexto, é manifesta a insuficiência de fundamentação dos actos de avaliação impugnados.
Os actos de avaliação de valores patrimoniais põem termo ao procedimento respectivo, pelo que 

têm sempre de ser fundamentados, por meio de sucinta exposição das razões de facto e de direito que 
os motivaram, podendo a fundamentação consistir em mera declaração de concordância com os fun-
damentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, incluindo os que integrem o relatório da 
fiscalização tributária (art. 77.º n.º 1, da LGT).

Este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que a fundamentação do acto admi-
nistrativo é um conceito relativo que varia conforme o tipo de acto e as circunstâncias do caso concreto, 
mas que a fundamentação só 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, 
de forma a poder desencadear dos mecanismos administrativos ou contenciosos de impugnação. (1)

A fundamentação por remissão pode ser efectuada apenas para «pareceres, informações ou pro-
postas», como estabelece o n.º 6 do art. 77.º da LGT.

Mas, mesmo que se entenda que a fundamentação pode, por força do disposto no n.º 7 da Portaria 
n.º 982/2004 e no n.º 4 da Portaria n.º 1022/2006, ser efectuada por remissão para o site da Internet 
www.e -financas.gov.pt, em que se publicam as propostas de coeficientes de localização aprovadas, nos 
termos a que se refere o n.º 3 do art. 62.º do CIMI, para que os actos se considerassem fundamentados 
seria necessário que do conjunto formado pelo próprio acto e pela informação contida na proposta 
resultassem explicitadas as razões pelas quais foi fixado o coeficiente de localização de 1,80 e não 
qualquer outro.

Na verdade, a fixação deste coeficiente deve resultar da ponderação de vários factores, indicados 
no n.º 3 do art. 42.º, sendo imprescindível para os interessados poderem aperceber -se das razões da 
fixação de um determinado coeficiente, saber como e que cada um deles foi ponderado, pois só assim, 
poderão exercer eficazmente o seu direito de impugnação.

Assim, não tendo sido fornecida ao Impugnante (nem sendo mesmo obtida no presente processo) 
informação sobre as razões que conduziram a fixação daquele coeficiente, tem de se concluir que os 
actos de avaliação impugnados enfermam de vício de falta de fundamentação.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 1/6 (um sexto).

Lisboa, 10 de Março de 2011. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — António Calhau.

(1) Essencialmente neste sentido, podem ver -se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo:
– de 4 -11 -1998, proferido no recurso n.º 40618;
– de 10 -3 -1999, proferido no recurso n.º 32796;
– de 6 -6 -1999, proferido no recurso n.º 42142;
– de 9 -2 -2000, proferido no recurso n.º 44018;
– de 28 -3 -2000, proferido no recurso n.º 29197;
– de 16 -3 -2001, do Pleno, proferido no recurso n.º 40618;
– de 14 -11 -2001, proferido no recurso n.º 39559;
– de 18 -12 -2002, proferido no recurso n.º 48366. 

 Acórdão de 10 de Março de 2011.

Assunto:

Erro material. Rectificação.

Sumário:

O erro material contemplado no art. 667º do CPC, respeita à expressão da vontade 
do julgador, verificando -se tal erro quando se conclui que se escreveu coisa diversa 
do que se queria escrever.
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Processo n.º 920/10 -30.
Recorrente: Pneus 32  - Comércio de Pneus, Peças e Acessórios Auto, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. Pneus 32 – Comércio de Pneus, Peças e Acessórios Auto, Lda. recorre da decisão que, profe-

rida, em 20/4/2010, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, rectificou a sentença anteriormente 
proferida, em 3/12/2009, pelo mesmo Tribunal, tendo por objecto a verificação e graduação dos créditos 
reclamados no âmbito da execução fiscal instaurada contra Ilídio dos Santos Costa.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I – Na douta sentença proferia apenas foi dado com provado que o executado era devedor de um 

crédito à instituição bancária Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, designadamente de 
uma dívida de quantia total de 23.567,96 €, relativa a capital e juros calculados à taxa convencionada 
e variável de 5,95%, acrescida de 2% em virtude da mora (conforme crédito identificado a fls. 137 
dos autos);

II – O Meritíssimo Juiz, no ponto “IV DECISÃO”, apenas considera, mais uma vez, um crédito 
da Caixa de Crédito Agrícola de Leiria, CRL – “Em primeiro lugar: crédito reclamado pela Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, até aos limites das garantias, funcionando a garantia, para os 
juros, com limite de três anos”;

III – Assim, no que se refere à instituição bancária – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, 
CRL – o Tribunal apenas deu como provado (vide rubrica dos factos provados da douta sentença) o 
crédito de 23.567,96 €, fazendo, inclusive, referência inequívoca de que se tratava do crédito identificado 
a fls. 137 dos autos (a fls. 137 não existe, de resto, a identificação de qualquer outro crédito);

IV – No caso concreto, não se verifica nenhum dos erros materiais que permitem a rectificação a 
sentença após o trânsito em julgado desta;

V – O que pretende o Meritíssimo Juiz a quo não é rectificar qualquer inexactidão, mas tão só, 
com a rectificação, incluir um facto novo na rubrica dos factos provados;

VI – O que o Meritíssimo Juiz a quo faz é, verdadeiramente, dar como provado um facto novo 
que não se encontrava como provado, isto é, que o executado, para além da quantia de 23.567,96 €, 
é também devedor da quantia de 38.648,01 €, acrescentando, ainda, a referência a fls. 127 dos autos;

VII – Não cabia ao Meritíssimo Juiz a quo proceder à rectificação da sentença, nos termos do 
disposto no artigo 667º do CPC, estando -lhe até vedado;

VIII – O Juiz, à sombra do mecanismo do artigo 667º do CPC, não pode emendar um erro de 
julgamento, o qual é absolutamente distinto do erro material.

IX – Há que distinguir, cuidadosamente, o erro material do erro do julgamento. O primeiro verifica-
-se quando o julgador escreveu coisa diversa do que queria escrever, quando o teor da decisão não 
coincide com o que o julgador tinha em mente exarar, quando, em suma, a vontade declarada diverge 
da vontade real.

X – Na situação de erro de julgamento, o juiz disse o que tinha a dizer, mas decidiu mal, decidiu 
contra a lei expressa ou contra os factos apurados. Está errado o julgamento. Ainda que o Juiz logo se 
convença que errou, não pode socorrer -se do mecanismo do artigo 667º do CPC para emendar o erro.

XI – Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e ser julgada inadmissível a 
rectificação da sentença, com as legais consequências ao nível da elaboração da conta e da liquidação 
do julgado.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emitiu parecer no sentido da não procedência do recurso, nos termos seguintes:
«Objecto do recurso: decisão de rectificação de sentença, proferida em 20.04.2010 (fls. 390/391)
FUNDAMENTAÇÃO
1. Substantivamente, a decisão proferida em 20.04.2010 configura uma rectificação de erro material 

constante da sentença transitada em julgado proferida em 3.12.2009, operada por iniciativa do tribunal 
e susceptível de recurso (art. 667º n.º 2 redacção do DL n.º 329 -A /95, 12 Dezembro).

2. O imediato esgotamento do poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa após profe-
rimento da sentença radica em duas ordens de razões:

«Razão doutrinal: o juiz, quando decide, cumpre um dever  - o dever jurisdicional  - que é a con-
trapartida do direito de acção e de defesa (...) Cumprido o dever, o magistrado fica em posição jurídica 
semelhante à do devedor que cumpre a obrigação. Assim como o pagamento e as outras formas de 
cumprimento da obrigação exoneram o devedor, também o julgamento exonera o juiz; a obrigação 
que este tinha de resolver a questão proposta, extinguiu -se com a decisão. E como o poder jurisdicio-
nal só existe como instrumento destinado a habilitar o juiz a cumprir o dever que sobre ele impende, 
segue -se logicamente que, uma vez extinto o dever pelo respectivo cumprimento, o poder extingue -se 
e esgota -se.
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A razão pragmática consiste na necessidade de assegurar a estabilidade da decisão jurisdicional. 
Que o tribunal superior possa, por via de recurso, alterar ou revogar a sentença ou despacho, é perfei-
tamente compreensível; que seja lícito ao próprio juiz reconsiderar e dar o dito por não dito, é de todo 
intolerável, sob pena de se criar desordem, a incerteza, a confusão» (Professor Alberto dos Reis Código 
de Processo Civil anotado Volume V pp. 126/l27).

3. No caso sob análise a rectificação operada na sentença não viola os fundamentos subjacentes 
à solução normativa do esgotamento do poder jurisdicional, nomeadamente a necessidade de cuidada 
ponderação da decisão, exigida pela sua futura estabilidade na ordem jurídica: a economia da sentença 
aponta, manifestamente, no sentido de se ficar a dever a erro material a exclusão na alínea H) dos fac-
tos provados e, consequentemente, na graduação de créditos da quantia de € 38 648,01, porquanto ela 
consta do relatório da sentença e resulta dos empréstimos concedidos pela Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Leiria, CRL, identificados nas alíneas D, E, F, e G dos factos provados.

Neste contexto a decisão de rectificação de erro material (por omissão), constante da sentença, 
tem fundamento legal (art. 667º n.º 1 CPC / art. 2º alínea e) CPPT).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada.»
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. O despacho recorrido é do teor seguinte:
«Fls. 387 a 389:
Veio a Reclamante Pneus -32  - Comércio de Pneus, Peças e Acessórios Auto, Lda., requerer a 

reforma da conta, por na sentença apenas se ter dado como provado o crédito de € 23.567,96 da Caixa 
Agrícola Mútuo de Leiria, CRL.

Compulsados os autos, verifica -se que não tem razão a Reclamante Pneus -32  - Comércio de 
Pneus, Peças e Acessórios Auto, Lda..

Na verdade, muito embora esteja manifesto no relatório da sentença (fls. 357) que o crédito recla-
mado ascende € 62.215,97 (= € 23.567,96 + € 38.648,01) e nos factos dados como provados (alíneas 
D, E, F e G) que os créditos reclamados resultam dos vários empréstimos concedidos, verifica -se que 
por manifesto lapsus calami não foi considerado o valor de € 38.648,01 na alínea H) da matéria de 
facto e no dispositivo da sentença.

Sem embargo do princípio transversal do processo civil de que o poder do juiz se esgota com a 
prolação da sentença (artigo 666º, n.º 1 do Código de Processo Civil ex vi artigos 2º, alínea e) e 246º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, importa considerar as excepções previstas no 
n.º 1 do artigo 667º, do mesmo diploma, maxime no que concerne aos lapsos manifestos, facultando 
ao juiz a possibilidade da rectificação por iniciativa própria ou a requerimento.

Ora, o lapso em causa pantenteia -se da simples leitura da sentença.
Em face do exposto, determino a rectificação da alínea H. dos factos provados, devendo ler -se:
“H. O reclamado é devedor em 14/09/2006 à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, 

da quantia total de € 62.215,97, correspondente aos empréstimos referidos nas alíneas D, E, F, respec-
tivamente de € 23.567,96 e € 38.648,01, de capital e juros calculados à taxa convencionada e variável 
de 5,95%, acrescida de 2% em virtude da mora (fls. 127 e 137)”.

Assim, no dispositivo da sentença de fls. 363, onde se lê “Em primeiro lugar: crédito reclamado 
pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, (...)”, deve ler -se “Em primeiro lugar: créditos 
reclamados pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, (...)”.

Rectifique e, após, notifique, com cópia do presente despacho e do requerimento de fls. 387 a 389.
Face ao exposto, indefere -se a requerida reforma da conta.»
3.1. Como se vê dos autos, o despacho recorrido foi proferido na sequência de pedido de reforma 

da conta apresentada pela ora recorrente.
Com efeito, perante tal pedido de reforma, o Mmo. Juiz veio a proceder à rectificação da sentença 

anteriormente proferida, com fundamento em que ocorre naquela um lapso manifesto que se patenteia 
da simples leitura da mesma, pois que embora esteja manifesto no relatório da sentença que o crédito 
reclamado ascende € 62.215,97 e embora esteja também manifesto nos factos julgados provados (alíneas 
D, E, F e G) que os créditos reclamados resultam dos vários empréstimos concedidos, se verifica que 
não foi considerado o valor de € 38.648,01 na alínea H) da matéria de facto e no dispositivo da sentença.

Daí que, na referida consideração de que se trata de mero erro material, subsumível na previsão 
do art. 667º do CPC, o despacho recorrido tenha determinado:

«… a rectificação da alínea H. dos factos provados, devendo ler -se:
“H. O reclamado é devedor em 14/09/2006 à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, 

da quantia total de € 62.215,97, correspondente aos empréstimos referidos nas alíneas D, E, F, respec-
tivamente de € 23.567,96 e € 38.648,01, de capital e juros calculados à taxa convencionada e variável 
de 5,95%, acrescida de 2% em virtude da mora (fls. 127 e 137)”», bem como a rectificação da parte 
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dispositiva da sentença por forma a que, «… onde se lê “Em primeiro lugar: crédito reclamado pela 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, (...)”, deve ler -se “Em primeiro lugar: créditos re-
clamados pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, (...)”».

3.2. Do assim decidido e do consequente indeferimento do pedido de reforma da conta, discorda 
o recorrente, sustentado, em síntese e como resulta das Conclusões do recurso, que, no caso, não se 
verifica nenhum dos erros materiais que permitem a rectificação a sentença após o trânsito em julgado 
desta, pois não está em causa a rectificação de qualquer inexactidão, mas antes a inclusão de um facto 
novo na rubrica dos factos provados, sendo que, à sombra do mecanismo do art. 667º do CPC, o Juiz 
não pode emendar um erro de julgamento, o qual é absolutamente distinto do erro material.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se, no caso, se verificam, ou não, os pressupostos legais 
da rectificação de erro material, à luz do disposto no art. 667º do CPC.

Vejamos.
4.1. Dispõe -se no n.º 1 do referido art. 667º do CPC que «Se a sentença omitir o nome das partes, 

for omissa quanto a custas, ou contiver erros de escrita ou de cálculo ou quaisquer inexactidões devi-
das a outra omissão ou lapso manifesto, pode ser corrigida por simples despacho, a requerimento de 
qualquer das partes ou por iniciativa do juiz.»

Ora, este erro material aqui contemplado respeita à expressão da vontade do julgador e deve, 
consequentemente, incidir ou reflectir -se numa conclusão não consentida pelas premissas. A este erro 
opõem -se os erros ou inexactidões que se verifiquem no processo interno de formação do juízo ex-
presso da decisão, devendo distinguir -se o erro material do erro de julgamento: o primeiro verifica -se 
quando o juiz escreveu coisa diversa do que queria escrever, quando o teor da decisão não coincide 
com o que o juiz tinha em mente exarar, quando, em suma, a vontade declarada diverge da vontade 
real; o segundo verifica -se quando o juiz disse o que queria dizer, mas decidiu mal, decidiu contra a lei 
expressa ou contra os factos apurados. Neste último caso, está errado o julgamento e ainda que o juiz 
logo se convença de que errou, não pode socorrer -se do art. 667º para emendar o erro.

Como ensina o Prof. Alberto dos Reis, «é necessário que do próprio conteúdo da decisão ou dos 
termos que a precederam se depreenda claramente que se escreveu manifestamente coisa diferente do 
que se queria escrever: se assim não for, a aplicação do art. 667º é ilegal, pois importa evitar que, à 
sombra da mencionada disposição, o juiz se permita emendar erro de julgamento, espécie diversa do 
erro material.

Particularmente, quanto ao erro de cálculo, importa salientar que este erro há -de também evidenciar-
-se através da decisão ou das peças que a precederam. O caso de erro de cálculo pressupõe que o juiz 
escreveu o que quis escrever, mas devia ter escrito coisa diversa. Errou as operações do cálculo, e 
porque as errou chegou a resultado diferente do que chegaria se as operações estivessem certas. Aqui 
o erro material ainda será, na maior parte dos casos, mais palpável do que na hipótese de simples erro 
de escrita» (CPC Anotado, Vol. 5º, 132 a 134; cfr., também, RLJ n.º 87º, 144, e n.º 84º, 166 e ss.).

E também a jurisprudência do STJ vem desde há muito afirmando que «os erros ou inexactidões 
materiais, cuja rectificação é permitida por esse preceito, só se verificam quando se escreveu coisa 
diversa do que se quis escrever, quando o teor da decisão não coincide com o que se tinha em mente 
escrever, podendo consistir em se ter omitido o que se quis consignar, ou se verificar manifesto lapso 
no que se consignou (acórdão de 12 de Março de 1954, Boletim, n.º 42, pág. 193), não abrangendo 
os casos em que a vontade declarada não diverge da vontade real (acórdão de 26 de Outubro de 1954, 
Boletim. n.º 45, pág. 197); quando seja manifesto que as palavras traíram a intenção do julgador ou que 
este, por lapso, disse coisa diversa do que tinha em mente (acórdão de 6 de Junho de 1958, Boletim, 
n.º 78, pág. 315), não abrangendo os erros ou inexactidões intelectuais, verificados no processo interno 
de formação do juízo expresso na decisão (acórdão de 23 de Fevereiro de 1962, Boletim, n.º 114, 
pág. 421); quando respeitem à expressão da vontade do julgador, e não a mal -conformação da própria 
vontade decisória (acórdão de 20 de Janeiro de 1977, Boletim, n.º 263, pág. 210).

Assim, o que importa apurar, para se saber se, sim ou não, o erro ou inexactidão pode considerar-
-se meramente material, e não de julgamento, sendo consequentemente rectificável nos termos do 
artigo 667º, é qual teria sido a vontade real do juiz, para depois se confrontar esta com a declarada e ver 
se se coadunam ou divergem.» (cfr. ac. do STJ, de 19/3/1981, proc. 69.376, in BMJ n.º 305, pags. 230 
e sgts.) – cfr. igualmente, entre outros, o ac. do mesmo STJ, de 3/4/1991, AJ, 18º, 11).

4.2. No caso, a sentença começa por referir, no respectivo relatório, o seguinte:
a) «Por apenso ao processo de execução fiscal n.º 1384199501003941 e aps. a correr termos no 

Serviço de Finanças de Leiria l, instaurado contra Ilídio dos Santos Costa, para pagamento de dívidas 
de IRS do ano de 1995, CA de 2002, IMI de 2003 a 2005, IVA dos anos de 1990 e 2000 e coimas fis-
cais do ano de 2000, no valor total de € 19.613,50, a que acrescem juros de mora, vieram as seguintes 
entidades reclamar créditos:

 - A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, reclamou créditos no valor total de € 62.215,97, 
relativos a um empréstimo, com hipoteca com reforço de fiança;
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 - Pneus 32  - Comércio de Pneus, Peças e Acessórios Auto, Lda., reclamou créditos no valor de 
€ 5.039,41 e de € 15.588,38;

(…)
O Digno Magistrado do Ministério Público no seu douto parecer de fls. 349 e 350, propôs a gra-

duação pertinente dos créditos reclamados e exequendos.»
b) Em seguida, exarando que a questão a decidir é a da «Verificação e graduação dos cré-

ditos reclamados», a sentença procede ao julgamento e fundamentação dos factos provados, nos 
termos seguintes:

«IV. Fundamentação Factos provados
Dos elementos existentes nos autos apurou -se a seguinte factualidade:
(…)
D. Por escrituras celebradas em 21/09/1989, 27/04/1993, 04/07/1995 e 26/07/2000, a reclamante 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, abriu a favor do reclamado e sua Maria da Piedade 
Coelho, respectivamente, um crédito de Esc.: 2.000.000$00, Esc.: 6.000.000$00, Esc.: 2.500.000$00 
e Esc.: 6.500.000$00, para cuja garantia foi constituída hipotecas sobre o prédio identificado em B., 
registadas em 25/08/1989, 07/04/1993, 12/06/1995 e 28/08/2000 (cfr. fls. 85 a 93, 94 a 100, 102 a 106 
e 108 a 113 e certidão de fls. 114 a 116);

E. No âmbito das escrituras de abertura de crédito, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, 
CRL, celebrou com o reclamado e sua mulher em 26/07/2000, um contrato de empréstimo para crédito 
à habitação, garantido por hipoteca com reforço de fiança, no valor de Esc.: 6.500.000$00, por escrito 
particular (fls. 128 a 129 e 130 a 136);

F. No âmbito da escritura de abertura de crédito celebrada em 27/04/1993, a Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, celebrou com o reclamado e sua mulher em 02/08/2000, um contrato de 
empréstimo para crédito à habitação, no valor de Esc.: 10.500.000$00, por escrito particular, garantido 
por hipoteca (fls. 118 a 119);

G. O montante máximo de capital e acessórios garantido pelas hipotecas é de, respectivamente, 
Esc.: 3.500.000$00, Esc.: 10.155.000$00, Esc.: 3.800.000$00 e Esc.:

9.051.250$00 (cfr. certidão);
H. O reclamado é devedor em 14/09/2006 à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, da 

quantia total de € 23.567, 96, relativa a capital e juros calculados à taxa convencionada e variável de 
5,95 %, acrescida de 2%, em virtude da mora (fls. 137);

(…)
O Tribunal formou a sua convicção relativamente a cada um dos factos com base nos documentos 

indicados, os quais não foram impugnados.»
c) E já em sede de fundamentação de direito, a sentença exara:
«O crédito reclamado pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL encontra -se docu-

mentado e garantido por quatro hipotecas, devidamente registadas, sobre o bem imóvel no processo 
de execução fiscal. A hipoteca constitui uma garantia real (artigo 686.º do Código Civil), que confere 
ao credor o direito a ser pago pelo valor de certas coisas imóveis pertencentes ao devedor, com prefe-
rência aos demais credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo; de igual 
garantia beneficiam os acessórios do crédito que constem do registo, sendo que, tratando -se de juros, 
são abrangidos apenas os relativos a três anos (artigo 6930/ nºs. l e 2 do Código Civil).

Por outro lado, o registo da hipoteca tem eficácia constitutiva (sob pena de não produzir efeitos 
mesmos em relação às partes) pelo que os limites da garantia hipotecária hão -de aferir -se pelo que consta 
do registo (cfr. artigos 693º n.º 2 e 687º do C.C. e art. 4º n.º 2 do Código de Registo Predial).

Não tendo aquele crédito sido impugnado nos termos do artigo 868º, n.º 4 do C.P.C., deve o 
mesmo ter -se por reconhecido.

Assim, o crédito reclamado pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, tem de ser 
considerado pela hipoteca versar sobre a fracção penhorada e até aos limites das garantias.

(…)
Assim, de acordo com as normas legais citadas, e ainda com o disposto no artigo 868º n.º 2 do 

C.P.C ex vi artigo 246º do CPPT e artigo 748º do Código Civil, impõe -se proceder à graduação dos 
créditos reclamados e reconhecidos, bem como da quantia exequenda.

VI – DECISÃO
Face ao exposto, julgo reconhecidos, por não impugnados, os créditos reclamados e supra descritos.
Ao abrigo das citadas disposições legais, graduam -se os créditos verificados da seguinte forma, 

a pagar pelo produto da venda do prédio urbano, com observância do estipulado no artigo 262º, n.º 2, 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário quanto a juros de mora e outros encargos legais:

Em primeiro Lugar: crédito reclamado pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, até 
aos limites das garantias, funcionando a garantia, para os juros, com o limite de três anos (artigo 693º, 
n.º 2 do C.C.);
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Em segundo Lugar: créditos exequendos relativos a CA, IMI, IVA, IRS e coimas e respectivos 
juros de mora, garantidos pela penhora;

Em Terceiro Lugar: créditos reclamados pela Pneus 32  - Comércio de Pneus, Peças e Acessórios 
Auto, Lda., garantido por penhora.

(…)».
4.3. Ora, considerando a interpretação que, nos termos acima expostos, deve ser feita do disposto 

no art. 667º do CPC, julgamos que, como refere o MP, a economia da sentença aponta, manifestamente, 
no sentido de se ficar a dever a erro material a exclusão na alínea H) dos factos provados e, consequen-
temente, na graduação de créditos, da quantia de € 38.648,01.

Com efeito, a quantia de 62.215,97 Euros, que veio a ser exarada na decisão recorrida (que, rec-
tificando a sentença, considerou que os créditos reclamados pela Caixa Agrícola ascendem ao total de 
62.215,97 Euros) é a que consta indicada no relatório da mesma sentença (onde se exara que «A Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, reclamou créditos no valor total de € 62.215,97, relativos 
a um empréstimo, com hipoteca com reforço de fiança») e é, igualmente, a quantia que resulta dos 
empréstimos concedidos pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, os quais, por sua vez, 
estão expressamente identificados nas alíneas D, E, F, e G dos factos provados.

Daí que se julgue que, no caso, e ao contrário do alegado pela recorrente nas Conclusões I a III, 
a vontade real da sra. juíza foi a de considerar provado que a Caixa Agrícola reclamou créditos na 
quantia total de 62.215,97 Euros (acrescidos dos juros vencidos e vincendos) e que, portanto, escreveu 
coisa diversa do que quis escrever, não coincidindo o teor da decisão então formulada com o que tinha 
em mente escrever.

E este entendimento, no sentido de que a Mma. Juíza se queria referir à totalidade dos créditos 
reclamados pela Caixa Agrícola (sendo certo que esta reclamou, efectivamente  - cfr. fls. 81 a 83  - a 
quantia total de 62.215,97 Euros: 38.648,01 Euros referentes ao empréstimo n.º 56889 e 23.567,96 Euros 
referentes ao empréstimo 56590), é reforçado também pela circunstância de, em sede de fundamentação 
de direito, ter considerado que o crédito reclamado pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, 
CRL se encontra documentado e garantido por quatro hipotecas, devidamente registadas, sobre o bem 
imóvel no processo de execução fiscal (cfr. o segundo parágrafo de fls. 361, integrante da sentença) e 
que, não tendo aquele crédito sido impugnado, deve ter -se por reconhecido e que, «Assim, o crédito 
reclamado pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, tem de ser considerado pela hipoteca 
versar sobre a fracção penhorada e até aos limites das garantias.»

Por isso, ao contrário do alegado na Conclusão III do recurso, não se nos afigura relevante que na 
inicial redacção da alínea h) dos factos provados esteja referido apenas o doc. de fls. 137, nem se nos 
afigura correcto o entendimento também sustentado pela recorrente (cfr. Conclusão VI do recurso) no 
sentido de que estamos perante o aditamento de um facto novo ao Probatório.

Em suma, em termos de interpretação da vontade real do julgador, o que resulta de todo o conte-
údo da sentença é que estamos perante um erro material e não perante um erro de julgamento, pois que 
não estava na intenção do julgador considerar provado que a Caixa Agrícola tinha reclamado apenas a 
quantia de 23.567,96 Euros, isto é, não estamos, quanto a esta matéria, em face de diverso julgamento 
ou entendimento jurídico.

Estamos, antes, perante erro material, rectificável nos termos do art. 667º do CPC e a decisão 
recorrida configura, de facto, uma rectificação desse erro material constante da sentença (proferida em 
3/12/2009), operada por iniciativa do tribunal, pelo que, como salienta o MP, a rectificação operada 
não viola os fundamentos subjacentes à solução normativa do esgotamento do poder jurisdicional, 
nomeadamente a necessidade de cuidada ponderação da decisão, exigida pela sua futura estabilidade 
na ordem jurídica.

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

Lisboa, 10 de Março de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — António Calhau. 

 Acórdão de 10 de Março de 2011.

Assunto:

Nulidade de sentença. Excesso de pronúncia. Suprimento da nulidade por excesso de 
pronúncia.
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Sumário:

 I — A nulidade de sentença por excesso de pronúncia acontece sempre que o tribunal 
se pronuncia sobre questões de que não podia tomar conhecimento.

 II — Uma vez verificada a nulidade de sentença, por excesso de pronúncia, o STA de-
verá suprir a nulidade declarando em que sentido a decisão se deve considerar 
modificada, conhecendo dos outros fundamentos do recurso se for caso disso, de 
harmonia com o disposto no artigo 731.º do CPC.

Processo n.º 998/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Caixa Geral de Depósitos, S. A. e Maria Paula de A. Gaspar de Matos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - O Ex.mo Magistrado do Ministério Público vem recorrer da sentença de verificação e graduação 
de créditos proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa nos autos de reclamação de créditos que correm 
seus termos por apenso à execução fiscal n.º 3328200201021737 no Serviço de Finanças LISBOA 9, 
respeitante a IRS relativo ao ano de 2002, formulando as seguintes conclusões:

A) 1  - Em primeiro lugar entendemos que a decisão de fls. 80 e sgs contém um lapso manifesto.
2  - Com efeito, da decisão consta:
Foram reclamados os seguintes créditos:
 - Pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. o montante total de € 204.702,34 e juros vincendos, decor-

rentes de dois contratos de mútuo celebrados com o executado, garantidos por duas hipotecas registadas 
em 10/08/2004 sobre o imóvel penhorado nos autos de execução fiscal, e uma penhora registada em 
26.10.2006”

3  - Ora, a reclamante Caixa Geral de Depósitos na petição inicial não reclama créditos garantidos 
por penhora

4  - Assim, e tendo em conta o disposto no art.º 669.º n.º 2 alínea b) do CPC e art.º 670 nºs 1. do 
CPC pode o juiz emitir o despacho a reformar a sentença, o que desde já se requer, para que dela conste 
foram reclamados os seguintes créditos:

 - Pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. o montante total de € 204.702,34 e juros vincendos, decor-
rentes de dois contratos de mútuo celebrados com o executado, garantidos por duas hipotecas registadas 
em 10/08/2004 sobre o imóvel penhorado nos autos de execução fiscal.

B) Acresce que, mesmo com tal correcção,
1  - Em nosso entender, a decisão sob recurso é nula.
2  - E é nula porque se pronuncia sobre questões que não podia pronunciar -se.
3  - Com efeito, o art.º 668.º do CPC estabelece:
 - ‘1  - É nula a sentença:
d) Quando o juiz... conheça de questões de que não podia conhecer.
4  - A decisão em apreço graduou, em segundo lugar e a par:
Os créditos reclamados pela Caixa Geral de Depósitos, S.A e respectivos juros de mora vencidos 

e vincendos, garantidos pelas duas hipotecas e pela penhora.
5  - Acontece que, pela Caixa Geral de Depósitos, S.A não foi reclamado qualquer crédito garan-

tido pela penhora.
6  - A Caixa Geral de Depósitos, S.A reclamou tão só o crédito constante do contrato de mútuo 

n.º 0510/0333294/0019, e o crédito referente ao contrato de mútuo n.º 0510033294/0027, garantidos, 
por hipotecas sobre a fracção autónoma designada pela letra G, correspondente ao terceiro andar direito, 
do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, sito no na Rua da Atalaia, n.º 116, freguesia 
de Afonseiro inscrito na matriz predial sob o n.º 1877 e descrito na Conservatória do registo predial 
do Montijo, sob o n.º 548/20040116, fracção penhora nos autos de execução fiscal e até ao máximo 
garantido pelas hipotecas.

7  - A própria reclamante CGD, no item 12.º da P.I alega:
Não obstante a dívida do Executado ser, na presente data, de 204.702,34 Euros, a ora reclamante 

para efeitos desta reclamação, limita o seu crédito ao máximo garantido pelas hipotecas.
8  - Assim, a decisão ao graduar créditos da Caixa Geral de Depósitos, S.A garantidos por penhora, 

com vista a serem pagas pelo produto do bem penhorado, (o que não consta do pedido), ultrapassou o 
pedido formulado, pronunciou -se sobre questão que não podia conhecer, pelo que está ferida de nulidade 
que se argui e se requer seja decretada com todas as consequências legais, devendo ser proferida nova 
sentença expurgada da invocada nulidade.

10  - Normas jurídicas violadas artigos 661 n.º i do CPC e art.ºs 668 nºs 1 alínea d) e n.º 4, 669 
n.º 2 alínea b) do CPC, 670.º do CPC, ex vi art.º 2 a1. e) do CPPT.
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2 - Apenas contra -alegou a reclamante Caixa Geral de Depósitos, tendo formulado as seguintes 
conclusões:

a) A decisão recorrida não contém qualquer lapso.
b) Os créditos que foram reclamados pela aqui Reclamante resultam do incumprimento dos con-

tratos de mútuo n.º 0510/033294/285/0019 e n.º 0510/033294/285/0027.
c) Face ao incumprimento definitivo dos referidos contratos, a aqui Reclamante procedeu à instau-

ração da competente acção executiva nomeando à penhora o imóvel que estava garantido por hipotecas 
devidamente registadas, i.e., a fracção autónoma, designada pela letra G, correspondente ao terceiro 
andar direito, do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, sito na Rua da Atalaia, n.º 116, 
freguesia de Afonseiro, inscrito na matriz predial sob o artº n.º 1877 e descrito na Conservatória do 
Registo Predial do Montijo, sob o n.º 548/20040116.

d) Foi no âmbito da referida execução que foi registada, em 26.10.2006 a penhora que se encontra 
devidamente demonstrada nos autos através da certidão do registo predial junta aos mesmos.

e) A Reclamante, aqui Recorrida, foi citada para reclamar créditos na qualidade de credora com 
garantia real, i.e., visto que se encontrava registada a seu favor hipotecas e penhora.

f) Tais factos resultam dos próprios autos.
g) A aqui Recorrida reclamou a totalidade dos seus créditos (capital e juros vencidos e vincendos) 

referentes aos contratos de mútuo n.º 0510/033294/285/0019 e n.º 0510/033294/285/0027;
h) A Recorrida não se limitou apenas a reclamar os créditos acrescidos de juros até ao limite de 

três anos, únicos garantidos pelas hipotecas.
i) Assim, não estando o restante crédito referente aos juros de mora para além dos 3 anos garanti-

dos por hipoteca, e tendo os mesmos sido devidamente reclamados, haveria que os graduar igualmente 
visto que consta dos autos o registo de penhora a favor da aqui Recorrida.

j) Esteve bem o juiz a quo quando decidiu graduar os créditos da Caixa Geral de Depósitos, SA 
garantidos pela penhora devidamente demonstrada nos autos visto que tal resulta do pedido;

1) A Reclamante, aqui Recorrida, não se limitou a reclamar créditos referentes ao capital e juros até 
ao limite dos 3 anos (estes apenas garantidos pelas hipotecas) referentes aos contratos acima referidos, 
mas a totalidade dos seus créditos, solicitando a sua devida graduação no lugar que, pela sua preferência 
legalmente lhes competir, para serem pagos pelo produto da venda dos bens penhorados.

m) A aqui Recorrida reclamou a totalidade dos seus créditos e não apenas o que estariam garantidos 
pelas hipotecas peticionando a sua verificação e reconhecimento aí especificados, no montante total à 
data de 204.702,34€ e a sua graduação no lugar que, pela sua preferência, legalmente lhes competia, para 
serem pagos pelo produto da venda dos bens penhorados. Assim sendo, a sentença sob recurso não é nula.

n) Deverá a decisão da Meritíssima Juiz a quo manter -se, por douta e validamente proferida, 
confirmando -se a improcedência dos embargos deduzidos.

3 - O M.mo Juiz “a quo”, por despacho de fls. 125, sustentou a decisão recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir:
4 - A sentença sob recurso contém o seguinte dispositivo:
Em face do exposto, e nos termos das disposições legais supra citadas, JULGO VERIFICADOS 

E GRADUO OS CRÉDITOS que se seguem, pela seguinte ordem:
1.º Créditos reclamados pela Fazenda Pública respeitantes a IMI do ano de 2004, 2005 e 2006, e 

respectivos juros de mora vencidos e vincendos;
2.º Créditos reclamados pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. e respectivos juros de mora vencidos 

e vincendos, garantidos pelas duas hipotecas e pela penhora;
3.º Créditos exequendos.
As custas sairão precípuas do produto do bem penhorado (art.º 455.º do CPC).
Registe e notifique.
5 - Sendo certo que o M.mo Juiz “a quo” não procedeu à rectificação do “lapso manifesto” em 

que, no endender do recorrente, a sentença recorrida incorrera, importa conhecer no presente recurso 
a arguição de nulidade que lhe vem atribuída com fundamento em excesso pronúncia.

Para tanto, alega o Magistrado do Ministério Público recorrente que, ao graduar créditos da Caixa 
Geral de Depósitos com base em garantia decorrente de penhora, conheceu para além do pedido, já 
que, em face dos termos da reclamação de créditos que deduzira, limitara o seu crédito ao máximo 
garantido pelas hipotecas.

Vejamos.
Apresenta -se como incontroverso que na reclamação de créditos deduzida a ora recorrida CGD 

jamais alegou que esses créditos beneficiariam, para além da garantia decorrente de hipotecas sobre 
a fracção autónoma penhorada no processo de execução fiscal, de penhora concretizada em processo 
executivo autónomo.

Para mais, como bem assinala o Magistrado recorrente, a CGD no artigo 12.º da reclamação ex-
pressamente delimita o seu crédito ao máximo garantido pelas hipotecas ao afirmar que “Não obstante 
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a dívida do executado ser, na presente data, de 204.702,34€, a ora reclamante, para efeitos desta 
reclamação, limita o seu crédito ao máximo garantido pelas hipotecas”.

Sendo assim, ao reconhecer e graduar, sem qualquer limitação, crédito da CGD para além dos 
exactos termos em que foi objecto de reclamação, a sentença recorrida conheceu para além do pedido 
formulado (cfr. artigo 3.º, n.º 1 do CPC).

Ora, ao conhecer de questão não suscitada pelas partes e da qual não podia tomar conhecimento 
a sentença recorrida enferma da nulidade que vem arguida (artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC.

Contudo, estabelece o n.º 1 do artigo 731.º do CPC que no caso de ser julgada procedente, entre 
outras, a nulidade prevista na segunda parte da alínea d) do artigo 668.º do mesmo Código (excesso 
de pronúncia)  -“o Supremo suprirá a nulidade, declarará em que sentido a decisão deve considerar -se 
alterada e conhecerá dos outros fundamentos do recurso.”

No caso em apreço, importará tão só adequar o dispositivo final da sentença aos limites de co-
nhecimento decorrentes do acima exposto.

Termos em que se acorda:
a) Conceder provimento ao recurso jurisdicional;
b) Suprir a nulidade da sentença, graduando os créditos pela forma seguinte, saindo as custas da 

execução precípuas do produto da venda dos bens penhorados:
1.º - Créditos reclamados pela Fazenda Pública respeitantes a IMI dos anos de 2004, 2005 e 2006 

e respectivos juros de mora vencidos e vincendos;
2.º - Créditos reclamados pela Caixa Geral de Depósitos, SA e respectivos juros de mora garantidos 

pelas duas hipotecas limitados a três anos;
3.º  - Créditos exequendos.
Custas pela recorrida CGD, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 10 de Março de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — António 
Calhau. 

 Acórdão de 10 de Março de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Prescrição da obrigação tributária. Prazo aplicável. Causas 
de interrupção sucessivas. Suspensão do processo executivo por prestação de 
garantia.

Sumário:

 I — A questão da prescrição é de conhecimento oficioso mesmo em sede de impugnação 
judicial tendo em vista a eventual inutilidade superveniente da lide.

 II — Para determinar se o prazo de prescrição aplicável é o do CPT ou o da LGT apenas 
há que atentar no que estabelece o artigo 297.º, n.º 1 do CC, de acordo com o qual 
a regra é a aplicação do novo prazo, a não ser que da aplicação do mesmo, ainda 
que mais curto, resulte um termo mais tardio do que o que resultaria da lei antiga.

 III — Verificando -se a ocorrência, antes de 1 de Janeiro de 2007 (data da entrada em 
vigor da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro), de várias causas de interrupção 
da prescrição da prescrição — citação do executado e dedução de impugnação 
judicial — cada uma delas produz os seus efeitos próprios no decurso do prazo.

 IV — As causas de interrupção da prescrição ocorridas antes da alteração do n.º 3 do 
artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, produzem os efeitos que a 
lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eli-
minação do período de tempo anterior à sua ocorrência e suspensão do decurso 
do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não 
estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

 V — Por força do disposto no n.º 2 do artigo 49.º da LGT, na redacção anterior à Lei 
53 -A/2006, de 29 de Dezembro, a impugnação judicial interrompe o prazo de 
prescrição, cessando, porém, esse efeito se este processo estiver parado por pe-
ríodo superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo, somando -se 
neste caso o tempo que decorrer após esse período ao que decorreu até à data da 
autuação do processo.
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 VI — Embora tal norma esteja hoje revogada, a mesma continua a ser aplicável aos 
factos interruptivos pretéritos cujo período de paragem se completou antes da 
entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro.

 VII — A paragem da execução fiscal por motivo de prestação de garantia pela execu-
tada é -lhe imputável, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal de 
prosseguir com ela.

 VIII — Assim sendo, nos termos do disposto nos artigos 49.º, n.º 3 da LGT e 169.º do CPPT, 
suspenso o processo de execução, na sequência da interposição de impugnação 
judicial e da prestação de garantia, o prazo de prescrição manter -se -á suspenso 
enquanto durar aquela suspensão.

Processo n.º 1004/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Irmãos Sequeira, 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 a decisão do Mmo. Juiz do TAF 
de Viseu que julgou extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, de impugnação judicial 
deduzida por Irmãos Sequeira, Lda., com os sinais dos autos, contra as liquidações adicionais de IVA 
de 1996, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A) Vem a presente impugnação interposta contra as liquidações adicionais de IVA do exercício 
de 1996 e respectivos juros compensatórios;

B) O Mmo. Juiz a quo, conhecendo da prescrição, julgou extinta a impugnação por inutilidade 
superveniente da lide;

C) Por errónea interpretação e aplicação do art.º 297.º do Código Civil, no sentido que o mesmo 
integra uma regra de aplicação global do regime mais favorável ao devedor;

D) Quando o mesmo visa, apenas, as leis que alteram prazos, não estando abrangidas na sua 
previsão as leis que alteram causas de suspensão ou de interrupção da prescrição;

E) Pelo que a aplicação do prazo de prescrição efectuada, nos termos em que o foi, carece de 
suporte legal.

Contra -alegando, veio a impugnante, ora recorrida, defender que deve ser negado provimento ao 
recurso, confirmando -se a sentença recorrida, embora com fundamentos não inteiramente coincidentes, 
e, sempre, julgando extintas as obrigações tributárias e extinta a instância, como é de Justiça.

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:
A) Nestes autos impugnam -se as liquidações adicionais de IVA de 1996  - cfr. cabeçalho da petição 

inicial e docs. de fls. 17 a 29, aqui dados por reproduzidos, o mesmo se dizendo dos demais elementos 
infra referidos;

B) As referidas liquidações foram objecto de reclamação nos termos do artigo 91.º da LGT ins-
taurada em 20 -05 -1999, cuja decisão final foi comunicada à impugnante em 06 -08 -1999  - vide fls. 28 
e 36 do processo administrativo;

C) Os presentes autos foram instaurados em 19 -01 -2000 e, por razões estranhas à impugnante, 
pararam entre 06 -11 -2001 e 18 -11 -2002  - cfr. fls. 35;

D) O processo de execução destinado à cobrança coerciva das quantias originadas nas liquidações 
em causa nestes autos foi instaurado em 28 -04 -2000, nele não se tendo verificado qualquer pagamento 
ou adesão ao “Plano Mateus”, mas encontrando -se suspenso, desde, pelo menos, Outubro de 2002, por 
prestação de garantia  - vide informação de fls. 53.

III  - Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Viseu que julgou 
extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, de impugnação judicial deduzida por Irmãos 
Sequeira, Lda., com os sinais dos autos, contra as liquidações adicionais de IVA de 1996, por considerar 
que a obrigação tributária em causa nestes autos se mostrava prescrita.

Para tanto, considerou o Mmo. Juiz a quo que, tendo o prazo de prescrição começado a correr em 
1/1/97 e apesar de interrompido em 20/5/99, por força da reclamação apresentada, em 19/1/2000, data 
em que foi instaurada a presente impugnação judicial, parada por razões alheias à impugnante entre 
6/11/2001 e 18/11/2002, e voltado a correr a partir de 7/11/2002, a prescrição já ocorrera em Junho 
de 2010, uma vez que não se aplicava neste caso o prazo previsto na LGT mas sim o prazo do CPT.

Alega a recorrente FP que, nos termos do artigo 297.º do CC, o prazo aplicável é, antes, o pre-
visto na LGT, daí decorrendo, em consequência, que a prescrição não teria ainda ocorrido por força da 
suspensão da execução, entretanto instaurada, em consequência da prestação de garantia.
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Contra -alegando, veio a impugnante sustentar a decisão recorrida, invocando que o prazo de 
prescrição foi interrompido logo à data da autuação da reclamação apresentada e, tendo a impugnação 
estado parada por mais de um ano por facto que lhe não é imputável, sendo irrelevante a instauração 
posterior da execução e a prestação da garantia nesta prestada, por não serem causas interruptivas da 
prescrição, a prescrição ter -se -ia consumado em 18/5/2010.

Vejamos. Certo é que a questão da prescrição é de conhecimento oficioso mesmo em sede de 
impugnação judicial tendo em vista a eventual inutilidade superveniente da lide, no pressuposto que 
os autos forneçam os dados necessários para o efeito e ainda não tenha transitado em julgado decisão 
final sobre o objecto da causa, o que acontece no caso “sub judicio” - cfr. artigo 175.º do CPPT; Jorge 
Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls. 205, anotação 4 ao mesmo artigo e 
acórdão de 11/03/09, no recurso n.º 659/08.

Sendo assim, importa, então, apurar se no caso se encontra prescrita a obrigação tributária relativa 
a IVA de 1996, em causa nos autos.

O prazo de prescrição aplicável ao tempo era o de 10 anos, contado do início do ano seguinte 
àquele em que ocorreu o facto tributário, nos termos do art. 34.º, n.º 1, do Código de Processo Tributário.

Sucede que, com a entrada em vigor da LGT (1/1/99  - artigo 6.º do DL n.º 398/98, de 17 de De-
zembro), esse prazo foi reduzido para 8 anos.

Assim, em face da sucessão de diferentes prazos prescricionais, importará começar por apurar 
qual o prazo aplicável na situação em apreço.

Para tanto, cumpre convocar a regra estabelecida no artigo 297.º, n.º 1 do CC, de acordo com a 
qual deverá aplicar -se o prazo mais curto, que se conta a partir da entrada em vigor da lei nova, a não 
ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.

A contagem do prazo de 10 anos previsto no n.º 1 do artigo 34.º do CPT teve o seu início em 
1/1/97, sendo que, à data de entrada em vigor da LGT, em 1/1/1999, mesmo que não tivessem ocor-
rido quaisquer factos interruptivos ou suspensivos da prescrição, sempre faltariam ainda 8 anos para 
se completar o prazo de prescrição, ou seja, nunca faltaria, segundo a lei antiga, menos tempo para o 
prazo se completar do que o previsto nesta lei, pelo que se impõe concluir, assim, que será de atender 
ao novo prazo de 8 anos previsto na lei nova (artigo 48.º, n.º 1 da LGT), contado a partir da respectiva 
entrada em vigor.

Há que considerar, contudo, a ocorrência de factos interruptivos e/ou suspensivos da prescrição, 
susceptíveis de influir no decurso do prazo, sendo aplicáveis ao caso dos autos os previstos na lei vigente 
à data que ocorreram, ex vi do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil.

Nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT, na redacção anterior à Lei 100/99, de 26/7, a recla-
mação e a impugnação interrompem a prescrição, mas já não a instauração da execução, como sucedia 
no domínio do artigo 34.º do CPT.

Contudo, com a alteração introduzida por aquela lei, também a citação passou a constituir facto 
interruptivo da prescrição.

E, conforme consta da informação junta aos autos, a fls. 55, a citação ocorreu em 24 de Outubro 
de 2002.

Dispõe o actual n.º 3 do artigo 49.º da LGT, que a interrupção da prescrição tem lugar uma única 
vez, com o facto que se verificar em primeiro lugar, mas esta norma, porque apenas entrou em vigor 
em 1 de Janeiro de 2007, apenas será aplicável se ocorrerem novos factos interruptivos já depois da 
sua entrada em vigor, não prejudicando os que antes dessa data, tiverem ocorrido.

Ora, quer a reclamação, quer a impugnação, quer a citação são anteriores a 1 de Janeiro de 2007, 
pelo que haverá três factos interruptivos a considerar, sendo ambos relevantes para efeitos do cômputo 
do prazo (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: Notas Prá-
ticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2010, pp. 72/73).

Importa, igualmente, considerar que, embora o então n.º 2 do artigo 49.º da LGT  - nos termos do 
qual 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  - esteja hoje revogado, e o legislador tenha 
determinado que essa revogação se aplica aos prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, 
ainda que não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não 
imputável ao sujeito passivo (artigo 91.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro), tal norma continua 
a ser aplicável aos factos interruptivos pretéritos cujo período de paragem se completou antes da entrada 
em vigor daquela lei (1 de Janeiro de 2007).

Ora, aplicando o exposto ao caso dos autos, temos como factos relevantes para a sua apreciação 
que a reclamação instaurada em 20/5/1999 já findou, tendo a sua decisão final sido comunicada à 
impugnante em 6/8/1999.

O efeito interruptivo derivado da sua instauração não degenerou em efeito suspensivo, nos termos 
do aludido n.º 2 do artigo 49.º da LGT.
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Já, quanto à impugnação judicial instaurada em 19/1/2000, se constata que, por razões a que a 
impugnante é totalmente alheia, a mesma esteve parada entre 6/11/2001 e 18/11/2002, como se vê a 
fls. 35 dos autos.

Daí que, de acordo com o n.º 2 do artigo 49.º da LGT, na redacção então em vigor, a paragem do 
processo nessas circunstâncias faz cessar o efeito interruptivo, somando -se, neste caso, o tempo que 
decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

Haveria, assim, que voltar a contar -se o prazo de prescrição a partir de 7/11/2002.
Só que sucede que, entretanto, ocorreu a citação em 24 de Outubro de 2002 na execução fiscal 

instaurada para cobrança coerciva da dívida aqui em causa, citação que, nessa data, também já cons-
tituía causa de interrupção da prescrição, nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT, na redacção dada 
pela Lei 100/99, de 26 de Julho, como vimos, e, por isso, produzindo os efeitos que a lei vigente no 
momento em que ela ocorreu associava à sua ocorrência.

Sendo que a regra constante do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, na redacção dada pela Lei 53.º -A/2006, 
de 29 de Dezembro, não tem aqui aplicação, por força do artigo 12.º, n.º 2 do CC.

É certo que o processo executivo se mostra sem qualquer diligência desde Outubro de 2002, por 
prestação de garantia (v. alínea D) do probatório e informação de fls. 55).

Mas a paragem da execução fiscal, por motivo da garantia prestada pela executada, ora recorrida, 
é -lhe imputável, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal de prosseguir com ela.

E, assim sendo, nos termos do disposto nos artigos 49.º, n.ºs 2 e 3 da LGT e 169.º do CPPT, tendo 
o processo de execução fiscal ficado suspenso, o prazo de prescrição também ficou suspenso (v., neste 
sentido, entre outros, os acórdãos deste Tribunal de 4/3/09 e de 26/1/2011, proferidos nos recursos n.ºs 
160/09 e 1/11, respectivamente).

Há, pois, no caso dos autos, que considerar, assim, para cômputo do prazo de prescrição, a suspensão 
do prazo em virtude da dedução de impugnação judicial, ex vi do então vigente n.º 3 do artigo 49.º da 
LGT, pois que esta foi acompanhada da prestação de garantia para suspender a execução fiscal.

É que, como diz JORGE LOPES DE SOUSA (Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: 
Notas Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2010, pp. 52/53), nos termos do art. 49.º n.º 3, da LGT, 
na redacção introduzida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, estabeleceu -se que «o prazo de prescrição 
legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de pagamento de 
prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso».

«A paragem do processo de execução fiscal por motivo de reclamação graciosa, impugnação 
judicial ou recurso judicial ocorre nos casos em que o uso desses meios impugnatórios é acompanhado 
de prestação de garantia (à prestação de garantia será de considerar equivalente a sua dispensa, nos 
termos dos arts. 52.º n.º 4, da LGT e 170.º do CPPT) ou penhora de bens suficientes para pagamento 
da dívida exequenda e do acrescido (art. 169.º n.º 1, do CPPT).».

Razão por que a prescrição da obrigação tributária aqui impugnada se não mostra, pois, prescrita.
A decisão recorrida não pode, por isso, manter -se, devendo o processo ser devolvido ao tribunal 

recorrido para apreciação das questões suscitadas na petição de impugnação, e não conhecidas por se 
mostrar prejudicado o seu conhecimento face à questão da prescrição, por manifesta insuficiência da 
matéria de facto constante do probatório para conhecimento em substituição por este Tribunal.

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, por não se mostrar prescrita a 
obrigação tributária impugnada, e ordenar a baixa dos autos ao tribunal recorrido para, após fixação da 
matéria de facto pertinente, conhecimento das demais questões suscitadas na petição de impugnação.

Custas pela recorrida, fixando -se a taxa de justiça devida em 1/6.

Lisboa, 10 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 

 Acórdão de 17 de Março de 2011.

Assunto:

Contencioso tributário. Recurso de revista excepcional. Pressupostos. Impugnação 
judicial. Alteração objectiva da instância.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.º do CPTA, pelo seu carácter 
excepcional, estrutura e requisitos de admissão, não pode entender -se como de 
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índole generalizada mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula 
de escape do sistema.

 II — A importância fundamental da questão há -de resultar quer da sua relevância jurí-
dica quer social, aquela entendida não num plano meramente teórico mas prático 
em termos da utilidade jurídica da revista; e esta, em termos da capacidade de 
expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.

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

 IV — Concretiza tais postulados a questão da possibilidade de modificação objectiva 
da instância – ampliação/alteração do pedido e causa de pedir  -, em processo de 
impugnação judicial, tanto pela sua relevância jurídica como em termos de uma 
melhor aplicação do direito, concretizada, ali, na utilidade jurídica da revista 
em termos de capacidade de expansão da controvérsia, de modo a ultrapassar 
os limites da situação singular; e, aqui, na possibilidade, em vista da garan-
tia da sua uniformização, de repetição num universo indeterminado de casos.

Processo n.º 30/11.
Recorrente: José Luís Monteiro Crespo de Carvalho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:
José Luís  Monteiro Crespo de Carvalho vem, nos termos do art. 150 do CPTA, interpor recurso 

de revista do acórdão do TCAS, a fls. 193 e segs, que negou provimento ao que interpusera da decisão 
do TAF de Castelo Branco, que lhe indeferiu pedido de ampliação de pedido, deduzido em processo 
de impugnação judicial.

Fundamentou -se o aresto ora recorrido no Ac. do STA, de 25 NOV 09, que transcreveu, na base 
de que “prevendo ali, para o processo de impugnação judicial, a apresentação do articulado de réplica 
nos moldes em que tal articulado está previsto no CPC para o processo ordinário de declaração, fica 
afastada a possibilidade de modificação/ampliação da causa de pedir, ao abrigo do disposto no art. 273 
do CP.Civil”.

O recorrente fundamenta o recurso na “complexidade das operações lógicas e jurídicas indis-
pensáveis para a resolução do caso” e na “capacidade de expansão da controvérsia”, com “possível 
repercussão num universo indeterminado de possíveis/expectáveis casos futuros, concluindo, no que 
ora interessa:

I. A admissibilidade do Recurso de Revista está dependente da verificação de dois pressupostos:
(i) Na complexidade das operações lógicas e jurídicas indispensáveis para a resolução do caso” e,
(ii) “a capacidade de expansão da controvérsia, concretamente, a possibilidade de esta ultrapassar 

os limites da situação singular e se repetir, nos seus traços teóricos num número indeterminado de casos 
futuros”  - cfr. expressamente neste sentido, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, datado de 
04/01/2006 e proferido no âmbito do processo n.º 01197/05 (Santos Botelho).

II. Nos presentes autos, está em causa saber se em processo de Impugnação Judicial é admissível 
a ampliação do pedido e da causa de pedir e, consequentemente, se lhe são aplicáveis as regras de 
modificação da instância.

III. Tal matéria assume complexidade jurídica e é susceptível de, em teoria, abranger qualquer 
processo de Impugnação Judicial, bastando, para tal que a Administração Tributária, no decurso do 
processo judicial faça uso de qualquer um dos instrumentos vertidos nos artigos 78.º e 79.º da LGT 
(por exemplo, a revisão, revogação, ratificação ou rectificação do acto), motivo pelo qual se encontram 
preenchidos todos os pressupostos de que depende a admissibilidade do Recurso de Revista.

E contra -alegou a Fazenda Pública, pugnando quer pela inadmissibilidade do recurso, quer pela 
não verificação dos pressupostos a que alude o n.º 1 do art. 150 do CPTA.

O Exmo. Magistrado do MP emitiu parecer no sentido da admissão do recurso.
E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Assim, quanto à admissibilidade do recurso:
Concedendo -se que a questão não é inteiramente líquida, o certo é que o STA tem admitido, no 

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

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

Fazenda Pública.
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Pois, por um lado, também o artigo 152.º do CPTA consagra um recurso para uniformização de 
jurisprudência, com funcionalidade semelhante ao previsto no artigo 284.º do CPPT.

E, por outro e mutatis mutandis, o seu artigo 280.º, n.º 5, tem um alcance semelhante ao do ar-
tigo 284.º, mas com atinência à 1.ª instância.

Ora, o dito artigo 150.º do CPTA não tem em vista, a se e de modo directo, a uniformização de 
jurisprudência mas, como adiante melhor se verá, constitui, antes, uma válvula de escape do sistema, 
não sendo seu requisito directo a existência de decisões em oposição.

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

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

Tem -se, assim, no descrito circunstancialismo, por admissível o recurso, como é aliás jurispru-
dência uniforme da secção.

Quanto ao mais:
Nos termos do n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal 

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

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

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

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

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

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

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

Ora, crê -se estarem presentes tais requisitos no que à questão dos autos concerne: a de saber se o 
processo de impugnação judicial consente, ou não, por aplicação subsidiária, seja do CP Civil, seja do 
CPTA, a possibilidade de modificação/ampliação da causa de pedir e do pedido e, consequentemente, se 
lhe são aplicáveis as regras, de qualquer daqueles compêndios legais, relativas à modificação da instância.

Pois, por um lado, avulta a relevância jurídica da questão, expressa aquela, como ficou acima 
referido, na utilidade jurídica da revista, em termos de capacidade de expansão da controvérsia, de modo 
a ultrapassar os limites da situação singular; e, por outro, a melhor aplicação do direito, concretizada 
na possibilidade, em vista da garantia da sua uniformização, de repetição num universo indeterminado 
de casos.

Pois, para se colocar a questão dos autos basta, como refere o recorrente, que a AF faça uso de 
uma qualquer das prerrogativas que a lei lhe confere, nomeadamente, nos arts 78 e 79 da LGT.

Certo que, em tal circunstancialismo, sempre o contribuinte pode impugnar contenciosamente o 
novo acto.

Todavia, a questão não é essa, mas, antes, a de saber se, em lugar de tal actuação, poderá, ou não, 
operar a modificação objectiva da instância, através da alteração/ampliação do pedido ou da causa de pedir.

Com as inerentes vantagens de economia processual e de índole tributária.
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No caso dos autos, como se respiga do probatório da decisão ora recorrida, o contribuinte foi 
notificado da Demonstração do Acerto de Contas n.º 200900001631902, onde a AF lhe solicitava o 
pagamento de um montante adicional de imposto posteriormente à interposição da impugnação judicial, 
constituindo um “acto correctivo” à liquidação impugnada.

E foi com base em tal determinação, que o impugnante, no entendimento de que tal constituía 
“um facto novo susceptível de determinar a modificação objectiva da instância, nos termos do art. 63 
do CPTA, apresentou requerimento de ampliação do pedido e da causa de pedir originais de modo a 
nela incluir o “acto correctivo” referido.

O exposto integra -se, pois, patentemente na problemática acima referida, a cujo exame – que se 
conheça – apenas se dedicou, ex professo, no STA, o Ac. de 25 NOV 09, supra mencionado (dos arestos 
referidos pelo recorrente, o acórdão proferido no recurso 0724/02  - aliás relatado, não pelo Cons. Men-
des Pimentel que foi adjunto mas pelo Cons. António Pimpão – nem se lhe refere; e o do Rec. 25.214 
(e não 215) apenas inseriu, sobre o ponto, um esparso parágrafo, ainda que no sentido da aplicação, ao 
processo de impugnação judicial, do disposto nos arts 212, 273 e 506 do CP Civil).

E o ora recorrente pretende socorrer -se, até primariamente, do disposto no art. 63 do CPTA, a cuja 
visão não se acolhe nenhum dos citados arestos.

Crê -se, pois, dever o presente recurso ter seguimento.
Termos em que, considerando preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do art. 150 do 

CPTA, se acorda admitir o recurso.
Custas pela Fazenda Pública que contra -alegou, com procuradoria de 1/8.

Lisboa, 17 de Março de 2011. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 

 Acórdão de 17 de Março de 2011.

Assunto:

Graduação de créditos. IVA. Privilégio creditório mobiliário. artigos 736.º n.º 1 e 
822.º n.º 1 do Código Civil

Sumário:

Sendo o único bem penhorado na execução um bem imóvel e não gozando o IVA 
exequendo senão de privilégio mobiliário geral (cfr. a primeira parte do n.º 1 
do artigo 736.º do Código Civil), terá de ser graduado a par dos demais cré-
ditos exequendos que apenas gozam da garantia que lhes é conferida pela pe-
nhora (cfr. o n.º 1 do artigo 822.º do Código Civil), sobre eles não prevalecendo.

Processo nº. 61/11
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Maria Urbana Martins de Brito, Fazenda Pública e Outros
Relatora: Ex.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Coimbra, de 18 de Outubro de 2010, tal como rectificada por despacho de 21 de 
Outubro de 2010 (a fls. 63 e 64 dos autos), na parte em que graduou em 3.º lugar, precedendo os demais 
montantes do crédito exequendo IRS de 2004 e coimas, garantidos pela penhora, incluindo os juros, 
o crédito exequendo de IVA de 2005 e 2006, por gozar de privilégio mobiliário geral, sem qualquer 
limite temporal e juros.

O Ministério Público recorrente termina as suas alegações de recurso apresentando as seguintes 
conclusões:

a) A sentença recorrida, proferida a 18.10.2010, graduou correctamente os créditos exequendos 
e reclamados antes de ser determinada a sua correcção, ao abrigo dos art.ºs 666º, nº2 e 667º, nº1, 
ambos do C.P.C., por despacho de 21.10.2010, apesar de nela se ter consignado que o IVA beneficiava 
de privilégio imobiliário, por manifesto lapso;

b) Designadamente, no que se refere ao crédito exequendo de IRS de 2004, IVA de 2005 e 2006 e 
coimas, que colocou, a par, em 3.º lugar, tendo em conta que o IRS não se inscreve no limite temporal a 
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que alude o art. 111.º do CIRS, as coimas não têm qualquer privilégio e o IVA, como se diz na sentença 
após correcção, goza apenas de privilégio imobiliário;

c) Rectificada a sentença, por forma a constar que o IVA goza de privilégio mobiliário, nos ter-
mos do art.º 736.º do C. Civil, o despacho de 21.10.2010 procedeu ainda à alteração da graduação, 
colocando a quantia exequenda de IVA de 2005 e 2006 em 3.º lugar e o demais crédito exequendo de 
IRS de 2004 e coimas em 4.º lugar,

d) Assim errando na aplicação do direito, por violação do disposto nas disposições conjugadas 
dos arts. 736º, nº1 e 822º, ambos do C. Civil

e) A sentença devia, pois, ter graduado, a par, os créditos de IRS, IVA e coimas, que constituem parte 
da quantia exequenda, depois dos créditos, exequendo e reclamados de IMI e do crédito hipotecário;

f) Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que reconheça e gradue os créditos pela 
seguinte ordem:

1º  - os créditos exequendo e reclamado de IMI dos anos de 2006, 2007 e 2008, incluindo os juros;
2º  - o crédito hipotecário reclamado pelo Banco de Investimento Imobiliário, SA e respectivos 

acrescidos e juros, até ao limite de três anos e
3º  - o restante crédito exequendo de IRS de 2004, IVA de 2005 e 2006 e coimas garantidos pela penhora.
2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por despacho de fls. 91 dos autos, a Meritíssima juíza “a quo” admitiu o erro de julgamento 

na graduação do crédito de IVA, atento o privilégio de que o mesmo goza.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida, tal como rectificada, ao ter graduado o crédito exequendo 

relativo a IVA de 2005 e 2006 em 3.º lugar, precedendo os montantes do crédito exequendo relativos 
a IRS de 2004, coimas e juros respectivos, estes graduados em 4.º lugar, cometeu erro de julgamento.

5 – Na sentença objecto do presente recurso encontram -se fixados os seguintes factos (que nu-
meramos):

1) – O Serviço de Finanças de Oliveira do Hospital remeteu, em 18.12.2009, ao Tribunal Tri-
butário de Coimbra o incidente de verificação e graduação de créditos devidamente acompanhado 
da cópia do original da execução fiscal n.º 080920050101983.0 e apensos que instaurou à executada 
MARIA URBANA MARTINS DE BRITO, contribuinte …, residente na …, para cobrança do crédito 
exequendo, no valor total de € 1 341,27 e respectivos acréscimos legais, por dívidas provenientes de 
IRS do ano de 2004, IVA de 2005 e 2006, IMI de 2006, 2007 e 2008 e coimas fiscais de 2007 e 2008 
e respectivos juros;

2) – Para garantia da referida dívida foram penhorados os seguintes bens:
I) Bens Imóveis:
 - Em 30 de Janeiro de 2008 foi penhorada a metade indivisa (1/2) do prédio urbano inscrito no 

artigo matricial 1 813º, correspondente à fracção “D”, conforme auto de penhora de 15.05.2008 de 
fls. 31 conjugado com o print do auto de penhora electrónico junto a fls. 14 do apenso conjugado com 
a certidão predial e o auto de penhora lavrado em 15.05.2008 e junto a fls. 31 cujo teor dos mesmos 
se dão aqui por integralmente reproduzidos.

3) – A supracitada penhora foi registada, a título provisório por dúvidas, respectivamente, na Ap. 
27 de 2008.01.30, conforme resulta das certidões prediais juntas aos autos a fls. 21 a 22.

4) – Posteriormente, foi convertida em definitiva, em 28.04.2008, conforme se comprova das 
respectivas inscrições matriciais de acordo com o averbamento Ap. 1, conforme fotocópia da certidão 
da Conservatória do Registo Predial de Oliveira do Hospital junta a fls. 21 a 22 do apenso.

5) Em 4 de Junho de 2008 foi exarado o termo de apensação, tendo a dívida em execução ascen-
dido ao valor de € 4 901,47, conforme consta de fls. 52 e que aqui se dá por integralmente reproduzido.

6) Por despacho de 10 de Novembro de 2008 foi designada data para a realização da venda.
7) Em 4 de Dezembro de 2008 procedeu -se à abertura e aceitação das propostas apresentadas, 

tendo a mesma ficado deserta, conforme teor dos autos de abertura de propostas junto a fls. 118 dos 
autos e que aqui se dão por reproduzidos.

8) Nos presentes autos foram ainda reclamados os seguintes créditos:
A). Instituições Bancárias:
O “Banco de Investimento Imobiliário, S.A.”, com sede na Rua do Ouro, n.º 130, em Lisboa, NIPC 

n.º 502924 047, reclama um crédito no montante total de € 46 024,28, decorrente de um contrato de 
mútuo celebrado por escritura pública de 15.09.1998 e garantido por hipoteca voluntária que incidiu 
sobre o imóvel penhorado e devidamente registada.

B). Representante da Fazenda Pública
 - Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI:
A)  - Processo de execução fiscal n.º 080920080100920.6/ Ano 2007 / Valor  - €121,18, acrescem 

juros de mora;
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B)  - Processo de execução fiscal n.º 080920090100696.7/ Ano 2008 / Valor  - €78,89, acrescem 
juros de mora.

6. Apreciando.
6.1 Da graduação do crédito exequendo relativo a IVA de 2005 e 2006 precedendo os créditos 

exequendos relativos a IRS de 2004 e coimas
Como a própria juíza “a quo” reconhece, tem razão o Ministério Público quanto à verificação do 

alegado erro de julgamento da sentença recorrida tal como rectificada pelo despacho de fls. 63 e 64 dos 
autos, na parte em que refez a graduação dos créditos exequendos de IVA, IRS e coimas.

De facto, reconhecendo -se, como se reconheceu na sentença rectificada – em conformidade com o 
disposto no n.º 1 do artigo 736.º do Código Civil  -, que o IVA exequendo apenas gozava de “privilégio 
mobiliário geral” (e não de privilégio imobiliário geral, como por lapso se fez constar da sentença), e 
sendo o único bem penhorado um bem imóvel (cfr. o n.º 2 do probatório fixado), nenhuma razão havia 
para graduar os créditos exequendos relativos a IVA antes dos créditos exequendos de IRS (este não 
beneficiando do privilégio imobiliário estabelecido no artigo 111.º do Código do IRS atento a que o 
imposto respeita a 2004 e a penhora teve lugar em 2008 – cfr. os números 1, 3 e 4 do probatório) e 
coimas, pois que todos eles se encontram apenas garantidos pela penhora, ex vi do n.º 1 do artigo 822.º 
do Código Civil.

Há, pois, que conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida na parte em que 
graduou os créditos exequendos de IVA de 2005 e 2006 em 3.º lugar, precedendo os créditos exequen-
dos relativos a IRS de 2004 e coimas (graduados, após rectificação, em 4.º lugar – fls. 63 dos autos), 
mantendo -a no demais, indo todos eles graduados a par, em 3.º lugar, após os créditos exequendo e 
reclamado de IMI e juros (graduados em 1.º lugar) e o crédito hipotecário reclamado, respectivos 
acrescidos e juros até ao limite de três anos (graduado em 2.º lugar).

 - Decisão  -
7  - 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 sentença recorrida 
no segmento impugnado, que no demais se mantém, e, em consequência, graduar os crédito exequendos 
relativos a IVA a par dos créditos exequendos relativos a IRS e coimas, indo todos eles graduados em 
3.º lugar.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Março 2011. — Isabel Marques da Silva (Relatora) — António Calhau — Dulce Neto. 

 Acórdão de 17 de Março de 2011.

Assunto:

Arresto. Bens Comuns do Casal. Citação.

Sumário:

No arresto de bens comuns do casal destinado a garantir a cobrança de dívidas da 
exclusiva responsabilidade do devedor -arrestado não há lugar à citação do cônjuge 
para requerer a separação de bens. Essa citação, prevista no artigo 220.º do CPPT, 
é exclusiva do processo executivo, pelo que só quando o arresto é convertido em 
penhora, nos termos do artigo 846.º do CPC, é que o cônjuge do executado deve 
ser citado para requerer a separação de bens.

Processo n.º 136/11 -30.
Recorrentes: Teresa A. Faria O. da Silva de Noronha e Sanchez.
Recorridos: Fazenda Pública e Paulo Jorge de Carvalho e Sanchez.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. TERESA AUGUSTA FARIA OSÓRIO DA SILVA DE NORONHA E SANCHEZ, com os demais 
sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Sintra, em 20 de Dezembro do 2010, de rejeição liminar dos embargos de terceiro apre-
sentados contra o arresto de um prédio urbano decretado no procedimento cautelar de arresto movido 
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pela FAZENDA PÚBLICA contra o seu cônjuge PAULO JORGE DE CARVALHO SANCHEZ, dada 
a sua qualidade de responsável subsidiário por dívidas tributárias da sociedade MANUEL PAULO & 
ANABELA, S.A..

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1. A Recorrente teve conhecimento, através do seu cônjuge, na qualidade de Arrestado, que o 

Fisco tinha requerido o Arresto de um bem imóvel, que é um bem comum do casal, constituído pela 
Recorrente e pelo Arrestado, já que foi adquirido na constância do matrimónio, a título oneroso;

2. Tal Arresto visava garantir o pagamento de uma dívida tributária que virá a ser imputada ao 
Arrestado, a título de responsabilidade subsidiária, por ter sido administrador da devedora originária 
no período a que respeita a dívida liquidada, mas ainda em fase de não cobrança coerciva;

3. Ora a Recorrente relativamente a tal divida não é responsável pelo pagamento da mesma, por 
não ser a devedora originária, por não ser a responsável subsidiária e por não ser, de qualquer maneira, 
parte na relação jurídico tributária do imposto que venha a ser devido;

4. Além disso e sendo tal divida tributária imputada ao seu cônjuge, em sede de reversão, de 
natureza unicamente pessoal por derivar da gerência ou administração exercida na devedora originá-
ria do imposto, é, por isso, tal dívida, da única e exclusiva responsabilidade do devedor (arrestado);

5. Respondendo pelo pagamento da divida só os bens próprios do devedor (arrestado) ou, então, 
a sua meação nos bens comuns desde que para o arresto (neste caso) dos bens comuns do Casal tivesse 
sido citada a ora Recorrente para requerer a separação judicial de bens;

6. Ora como anteriormente ao decretamento do arresto a Requerente nunca foi citada para requerer 
a separação judicial de bens, então, a Recorrente, na qualidade de terceiro, tem toda a legitimidade 
para lançar mão dos Embargos de Terceiro na defesa da sua propriedade gravemente ofendida com o 
arresto ordenado judicialmente;

7. Constituindo a omissão de tal citação um acto altamente lesivo dos seus interesses processuais 
e materiais;

8. Ao não ter entendido assim, a sentença recorrida violou, entre outros, o art.º 825º, n.º 1 do CPC 
e o art.º 237º, n.º 1 do CPPT.

Assim, nestes termos,
e nos demais de direito que V.ªs Ex.ªs doutamente suprirão, deve o presente recurso ser considerado 

procedente e provado e por via dele, ser proferido acórdão que revogue a decisão recorrida e ordene a 
baixa dos autos ao tribunal “a quo” que depois de admitidos liminarmente deverão correr seus trâmites 
normais. Como é de 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, com a seguinte argumentação:
«A nosso ver o presente recurso não merece provimento.
É certo que, se na execução do arresto forem indevidamente atingidos bens de terceiro, este pode 

defender -se através de embargos de terceiro  - arts. 167º e 237º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário  - cf. neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes 
de Sousa, vol. I, pag. 983.

E é também certo que no caso estão em causa dívidas tributárias derivadas de responsabilidade 
subsidiária do executado, cônjuge da ora recorrente.

Tais dívidas, porque têm por base responsabilidade civil extracontratual (actuação real ou presu-
midamente culposa do responsável subsidiário que tenha provocado a falta de pagamento de dívidas 
tributárias), cabem no conceito de «indemnizações» referido na alínea b) do art. 1692.º do Código Civil e 
serão da exclusiva responsabilidade do mesmo  - vide neste sentido Jorge Lopes de Sousa, Código de Pro-
cedimento e Processo Tributário, anotado, 4ª edição, pag. 956, e Acórdão do Pleno da Secção de Conten-
cioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo de 05.12.2001, processo 21438, in www.dgsi.pt.

Porém, nesses casos o cônjuge é citado nos termos e para os efeitos do arts. 220º e 239º do CPPT, 
assumindo a posição de um verdadeiro co -executado, podendo exercer todos os direitos processuais 
que são atribuídos ao próprio executado, como expressamente se prevê no art. 864.º -B do CPC  - cfr. 
Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado, 4ª edição, pag. 957.

Ou seja o cônjuge não tem a qualidade de terceiro, sendo também parte na execução.
E nos casos, como o dos autos, em que o cônjuge não seja citado, resultando de tal falta de 

citação prejuízo para o citado, o meio processual mais adequado para o cônjuge indevidamente não 
citado defender os seus direitos processuais será a arguição da correspondente nulidade  - no âmbito 
do processo de execução fiscal, caso ela persista  - para, na sequência da citação obrigatória, exercer 
todos os poderes que a lei lhe confere.

Como refere Jorge Lopes de Sousa, ob. cit. pag. 759 «seria incompreensível que se admitisse o côn-
juge a deduzir embargos de terceiro, por ter a qualidade de terceiro (por não ter sido ainda citado), para, 
depois de constatada a falta da sua obrigatória citação, ter de a efectuar, retirando -lhe ao embargante 
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a qualidade de terceiro, com a consequente ilegitimidade superveniente, mas atribuindo -lhe os muito 
mais vastos poderes de intervenção processual que são concedidos ao próprio executado originário».

1.4. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
2. A questão colocada no presente recurso, delimitada pelas conclusões extraídas da correspondente 

motivação, consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em erro ao rejeitar liminarmente os embargos 
de terceiro deduzidos pelo cônjuge do arrestado face ao arresto de um imóvel decretado em procedimento 
cautelar deduzido pela Fazenda Pública com vista a garantir o pagamento de dívidas tributárias oriundas 
de responsabilidade subsidiária do arrestado enquanto administrador da sociedade devedora originária.

Segundo a petição inicial, as dívidas que se pretendem garantir através do arresto são da exclusiva 
responsabilidade do arrestado, cônjuge da embargante, apenas podendo responder por elas os seus bens 
próprios e a meação nos bens comuns. E porque o imóvel arrestado constitui um bem comum do casal, 
ele só podia ser arrestado ou penhorado se a embargante fosse citada para requerer a separação judicial 
de bens, o que nunca aconteceu nem foi requerido pela Fazenda Pública. Este bem comum foi, assim, 
indevidamente atingido pelo arresto e a embargante detém a qualidade de terceira, pelo que termina 
pedindo o levantamento desse arresto.

O Meritíssimo Juiz rejeitou liminarmente os embargos, fazendo assentar a sua decisão em três 
fundamentos distintos e autónomos:

− os embargos de terceiro são um incidente da execução e esta ainda não foi instaurada;
− no caso do arresto não há lugar à citação do cônjuge do arrestado para requerer a separação de 

bens comuns do casal, mesmo que estejam em causa dívidas da exclusiva responsabilidade do arrestado, 
porquanto, por um lado, essa citação não está prevista na lei para o arresto, e, por outro, não é possível 
fazer actuar no arresto o mecanismo da separação de bens face à sua natureza de procedimento cautelar, 
de natureza preventiva e meramente conservatória;

− no caso de a citação ser obrigatória (seja a prevista no artigo 220.º do CPPT, seja a prevista no ar-
tigo 239.º do CPPT), a providência de embargos não constitui o meio de defesa legalmente adequado para 
a defesa dos direitos do cônjuge relativamente aos bens comuns indevidamente atingidos pela diligência, 
pois que o meio adequado é o da arguição de nulidade a suscitar no próprio processo de execução fiscal.

Dado que a Embargante continua a insistir na sua tese, vejamos se lhe assiste razão.
Como se sabe, o arresto é uma providência cautelar que consiste numa apreensão judicial de bens 

destinada a garantir a cobrança de créditos (artigo 406.º do Código de Processo Civil).
Segundo o disposto no artigo 237.º n.º 1 do CPPT, quando o arresto, a penhora ou qualquer ou-

tro acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens ofender a posse ou qualquer outro 
direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência, de que seja titular um terceiro, pode 
este fazê -lo valer por meio de embargos de terceiro.

Donde decorre, de forma clara e cristalina, que a lei permite a dedução de embargos de terceiro 
contra o acto de arresto, enquanto acto de apreensão judicial de bens. Arresto que tanto pode ser 
decretado em momento anterior à instauração da execução fiscal, isto é, no âmbito do procedimento 
cautelar previsto no artigo 136.º do CPPT, como pode ser decretado já na pendência da execução fiscal, 
de harmonia com o disposto no artigo 214.º do CPPT, sendo o prazo para a instauração deste meio 
processual o de 30 dias após o acto ofensivo da posse ou do direito (n.º 3 do artigo 237.º do CPPT).

E assim sendo, não podiam os presentes embargos de terceiro ser rejeitados com o argumento de 
que este meio processual não pode ser utilizado enquanto não tiver sido instaurada a execução fiscal. A 
ser assim, o terceiro ofendido ficaria completamente desprotegido naquelas situações em que o arresto 
foi decretado antes da instauração da execução, sendo obrigado suportar o atentado ao seu património 
sem possibilidade de reacção contenciosa no prazo legal de 30 dias após o acto ofensivo.

Todavia, uma vez que o indeferimento liminar deve ter lugar quando da simples apreciação da 
petição resulte que o procedimento é inviável ou que é evidente ou manifesta a improcedência da 
pretensão, tornando inútil qualquer instrução e discussão posterior, bem andou o Meritíssimo Juiz ao 
rejeitar os embargos com base no segundo argumento invocado.

Na verdade, é inquestionável que na execução por dívidas da exclusiva responsabilidade de um 
dos cônjuges respondem, em primeiro lugar, os bens próprios dele e só subsidiariamente a sua meação 
nos bens comuns do casal, em conformidade com o disposto no n.º 1, do artigo 1696.º do Código Civil.

E é igualmente indiscutível que por força do disposto no artigo 139.º do CPPT se aplica ao ar-
resto o disposto no Código de Processo Civil em tudo o que não for ali regulado, aplicando -se -lhe as 
disposições da penhora em tudo que não contrarie os termos dos artigos 406.º e seguintes do Código 
de Processo Civil.

Relativamente às dívidas tributárias, a lei permite a imediata penhora de bens comuns do casal 
para garantir o pagamento de dívidas da exclusiva responsabilidade do executado, desde que logo após 
seja efectuada a citação do cônjuge para requerer a separação de bens (artigo 220.º do CPPT) (1), sem 
necessidade de prévio pedido dessa citação pelo exequente. O que, à primeira vista, poderia levar à 
conclusão sobre a necessidade de citar o cônjuge do arrestado para requerer a separação judicial de 
bens logo após o arresto de bens comuns quando estivessem em causa dívidas tributárias da exclusiva 
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responsabilidade do devedor -arrestado, em conformidade com a exigência contida no artigo 220.º do 
CPPT para a penhora desse tipo de bens.

Todavia, o arresto e a penhora obedecem a regimes jurídicos bem diferentes, sem embargo de apre-
sentarem algumas semelhanças quer nos efeitos de garantia quer na forma da sua efectivação. Enquanto 
a penhora é uma providência que consiste na apreensão judicial de bens que os retira da disponibilidade 
material do proprietário -devedor, para serem objecto de execução destinada a dar realização efectiva 
ao direito do credor -exequente, já o arresto tem uma função puramente cautelar, visando a apreensão 
judicial de bens apenas para salvaguarda do receio da perda de garantia patrimonial do credor, em 
virtude de o devedor tornar ou poder tornar difícil a realização coactiva do seu crédito.

Ora, no caso do arresto não pode haver lugar a esta citação do cônjuge do arrestado para requerer 
a separação de bens, não só porque tal citação não está prevista na lei, como, sobretudo, porque não 
é possível fazer funcionar nele o mecanismo da separação de bens comuns do casal, já que o arresto 
constitui um procedimento de natureza puramente cautelar ou preventivo em direcção à futura penhora, 
que esgota os seus efeitos na indisponibilidade dos bens sobre que incide, podendo acontecer que nem 
tenha seguimento qualquer acção executiva nem venha a ocorrer a penhora.

Dito de outro modo, antes da conversão do arresto em penhora na execução fiscal não se justifica 
essa citação do cônjuge, por não ser possível fazer funcionar o mecanismo da separação de bens comuns 
do casal, já que nada há a partilhar na fase da providência cautelar que antecede a acção executiva, que até 
pode nem vir a ter lugar. A citação do cônjuge prevista no artigo 220.º do CPPT (e também no artigo 825.º 
do CPC) é exclusiva do processo executivo, pelo que só quando o arresto é convertido em penhora, nos 
termos do artigo 846.º do CPC, é que o cônjuge do executado deve ser citado para, então, requerer a 
separação de bens, sendo esta a única maneira de não se frustrar o direito à salvaguarda do seu património.

Comungando, assim, da interpretação jurídica exposta na decisão recorrida, nada mais temos 
a acrescentar, sendo de manter, com este fundamento, a decisão de rejeição liminar dos embargos.

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.

Lisboa, 17 de Março de 2011. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Brandão de Pinho.

(1) Segundo o qual podem ser imediatamente penhorados bens comuns para pagamento de dívidas tributárias da ex-
clusiva responsabilidade do devedor, devendo, neste caso, citar -se o outro cônjuge para requerer a separação judicial de bens, 
prosseguindo a execução sobre os bens penhorados se a separação não for requerida no prazo de 30 dias ou se se suspender a 
instância por inércia ou negligência do requerente em promover os seus termos processuais. 

 Acórdão de 17 de Março de 2011.

Assunto:

Prescrição da dívida tributária. Factos interruptivos. Prazo aplicável. Causas de 
interrupção sucessivas.

Sumário:

 I — Em face da sucessão no tempo de diferentes prazos de prescrição, impõe -se con-
vocar a regra estabelecida no n.º 1 do artigo 297.º do CCivil, de acordo com a 
qual deverá aplicar -se o prazo mais curto, que 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.

 II — Estando em causa dívidas de IVA referentes ao ano de 1998 e aos meses de Ja-
neiro a Julho de 1999, e sendo este tributo um imposto de obrigação única (e 
não um imposto periódico) o termo inicial do prazo de prescrição (de 8 anos) 
que se contava, 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, passou a contar -se, por via da alteração que o artigo 40.º da 
Lei n.º 55 -B/2004 introduziu neste n.º 1, a partir do início do ano civil seguinte 
àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto, ou seja, no caso, a partir 
de 1 de Janeiro de 1999 e 1 de Janeiro de 2000.
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 III — A revogação do n.º 2 do artigo 49º da LGT (operada pelo artigo 90º da Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro) é inaplicável nos casos em que o período superior a um ano 
de paragem do processo de execução fiscal já tinha decorrido antes do início da 
vigência dessa norma revogatória (cfr. o art. 91º da citada Lei n.º 53 -A/2006, de 29 
de Dezembro), sendo que as causas de interrupção da prescrição, ocorridas antes 
da referida alteração, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em que elas 
ocorreram associava à sua ocorrência.

Processo n.º 177/11 -30.
Recorrente: António Joaquim Pereira Martins Norte.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. António Joaquim Pereira Martins Norte recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, lhe julgou improcedente a reclamação deduzida contra o despacho 
de indeferimento do pedido de reconhecimento de prescrição das dívidas exequendas, proferido pelo 
respectivo órgão de execução fiscal.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. As dívidas fiscais são relativas a IVA dos anos de 1998 e até Julho de 1999.
B. Foram as mesmas revertidas contra o ora Recorrente por despacho de reversão comunicado 

ao revertido em 18 -06 -2002.
C. Em 14 de Dezembro de 2009, o Recorrente requereu o conhecimento oficioso da prescrição 

da dívida exequenda de IVA referente ao ano de 1998 até Julho de 1999, no processo de execução 
fiscal n.º 2704199901002201 e apensos.

D. Por despacho proferido pelo Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, o mesmo indeferiu 
a pretensão.

E. Inconformado, o ora Recorrente remeteu, via correio, em 2010 -05 -10, para o Serviço de Finan-
ças de Tondela, Reclamação de acto do órgão de execução fiscal, dirigido ao Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Viseu.

F. Contudo, o Tribunal a quo proferiu decisão no sentido de negar provimento à Reclamação e, 
consequentemente, reafirmando o despacho reclamado.

G. Contudo, não pode o Recorrente conformar -se com a douta decisão de que ora se recorre e sua 
respectiva fundamentação.

H. A dívida exequenda referente a acto tributário dos anos de 1998 e 1999 está, efectivamente, 
prescrita.

I. Pois, de acordo com o n.º 1 do artigo 48º da Lei Geral Tributária (LGT), as dívidas tributárias 
prescrevem no prazo de oito anos.

J. O n.º 1 do artigo 49º da LGT na redacção do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, dis-
punha da seguinte forma: “A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão 
oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição.”

K. Assim, e após o respectivo enquadramento legal, concluímos que, em relação às contribuições 
de IVA de 1998 e até Julho de 1999, não houve qualquer interrupção da prescrição.

L. De facto, só com a Lei 100/99, de 26 de Julho (alterou a Lei Geral Tributária) é que a citação 
foi incluída no n.º 1 do artigo 49º da LGT como causa de interrupção da prescrição.

M. Logo, em relação a estes factos tributários a prescrição nunca se interrompeu, uma vez que, a 
citação não era causa interruptiva da prescrição.

N. Com a entrada em vigor da Lei 100/99, de 26 de Julho, a citação passou a interromper a prescrição.
O. Pelo que, a citação do revertido em 18 -06 -2002 interrompeu o decurso do prazo da prescrição.
P. Contudo, em virtude do processo ter estado parado mais de um ano, por facto não imputável ao 

contribuinte, e por durante esse período não ter sido efectuada ao contribuinte qualquer notificação, o 
efeito interruptivo da prescrição cessou, respectivamente, um ano após a referida citação.

Q. Para além disso, para efeitos de contagem do prazo da prescrição, soma -se o tempo que de-
correr após esse período de interrupção ao que tiver decorrido até à data do início da interrupção da 
prescrição.

R. Pois, assim o determina o artigo 49º, n.º 2 da LGT, na redacção vigente à data dos factos tri-
butários e, por conseguinte, aplicável in casu.

S. As referidas dívidas estão prescritas, uma vez que a citação em reversão não interrompeu a 
prescrição, por não haver interrupções sucessivas da prescrição, nos termos do art. 49º, n.º 3 da LGT.

T. A Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, posterior ao facto tributário, revogou o n.º 2 do art. 49º 
da LGT, pelo que deixou de haver um regime próprio do direito tributário sobre os efeitos da interrup-
ção da prescrição.
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U. Porém, como resulta do art. 83º -B daquela Lei, a alteração legislativa não se aplica apenas aos 
prazos de prescrição em que já tivesse decorrido mais de um ano de paragem do processo por facto não 
imputável ao sujeito passivo, ou, por outras palavras, o novo regime apenas se aplica aos casos em que 
a cessação do efeito interruptivo não se tivesse já verificado, à face da lei anterior.

V. Pelo que, não pode ser aplicada a factos tributários anteriores à sua entrada em vigor, de acordo, 
aliás, com o disposto no art. 12º do Código Civil.

W. Assim, no caso em apreço, será aplicada a LG.T, e o prazo de 8 anos, e não o prazo de 10 anos 
previsto no C.P.T, uma vez que os 8 anos nela previstos se completam antes dos outros, já que, não 
tendo ocorrido qualquer das causas interruptivas ou suspensivas que o n.º 1 do seu artigo 49º continuou 
a prever, estes 8 anos contam -se seguidos desde a sua entrada em vigor.

X. Assim, deve ser aplicado em bloco e ao caso concreto, o regime em vigor à data dos factos, 
designadamente no tocante às causas de interrupção e suspensão, e, não apenas quanto à norma relativa 
ao prazo.

Y. Em suma, as normas que regulam as causas suspensivas ou interruptivas da prescrição têm um 
sentido garantístico dos sujeitos passivos, estando submetidas, nomeadamente, ao princípio da reserva 
absoluta da lei formal e à proibição da retroactividade dos impostos (artigo 103º da CRP).

Z. Assim, verificado um facto tributário, as causas de interrupção ou suspensão da prescrição 
da respectiva obrigação tributária são as previstas na lei no momento em que o facto tributário 
se gerou.

AA. Pelo que devem ser consideradas prescritas as dívidas relativas aos períodos em causa.
Termina pedindo que o recurso seja julgado procedente e seja revogada a sentença recorrida e 

substituída por outra que reconheça a prescrição invocada.
1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«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, nomeadamente no que 
respeita às causas interruptivas ou suspensivas.

Alega o recorrente que, no caso em apreço, será aplicada a L.G.T, e o prazo de 8 anos, e não o prazo 
de 10 anos previsto no C.P.T, uma vez que os 8 anos nela previstos se completam antes dos outros, já 
que, não tendo ocorrido qualquer das causas interruptivas ou suspensivas que o n.º 1 do seu artigo 49º 
continuou a prever, estes 8 anos contam -se seguidos desde a sua entrada em vigor.

Por outro lado sustenta que deve ser aplicado em bloco e ao caso concreto, o regime em vigor à 
data dos factos, designadamente no tocante às causas de interrupção e suspensão, e, não apenas quanto 
à norma relativa ao prazo.

Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento.
Resulta com efeito dos autos que ocorreu a citação do responsável subsidiário já no âmbito da 

lei aplicável (Lei Geral Tributária), ou seja em 18.06.2002 (cf. probatório a fls. 73), o 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 326º, n.º 1 do Código 
Civil).

Ora, como vem decidindo este Supremo Tribunal Administrativo, as causas de interrupção da pres-
crição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 do artigo 49º da LGT, introduzida pela Lei 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 decurso do prazo de pres-
crição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por 
facto não imputável ao contribuinte.

Sobre a questão esclarece Jorge Lopes de Sousa, na sua obra Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2008, p. 111 «a solução do problema da aplicação da lei no 
tempo depende do momento em que ocorrer o facto interruptivo e não da eventualidade de, face às 
regras do art. 297º do Código Civil, ser aplicável o regime do CPT ou da Lei Geral Tributária no que 
concerne à duração do prazo e prescrição».

Em síntese, e como impressivamente se diz no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
19.01.2011, recurso 629/09, in www.dgsi., pode -se concluir que a aplicação de diferentes regimes no 
tocante aos prazos prescricionais não determina a aplicação de um ou outro regime em bloco, porquanto 
o art. 297º só manda aplicar o prazo prescricional mais curto, e não as disposições legais que regem os 
termos em que esse prazo se conta e tudo o mais que releva para o seu curso.

Daí que se entenda que, tal como sustenta na decisão recorrida, não ocorreu a prescrição da 
obrigação tributária.

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

1.5. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
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FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) O ora reclamante requereu ao órgão da execução fiscal, em 14 de Dezembro de 2009, o co-

nhecimento da prescrição das dívidas de IVA referentes ao ano de 1998 e até Julho de 1999 inclusive, 
no processo de execução fiscal n.º 2704199901002201 e apensos.

B) Tal requerimento mereceu, após exercício do direito de audição, despacho proferido pelo Sr. 
Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, constante de fls. do processo executivo, o qual indefere a 
pretensão.

C) Do despacho a que se alude supra foi notificado o reclamante, na pessoa do seu em 2010 -04 -30, 
conforme informação recolhida na página dos CTT.

D) A presente reclamação, apresentada em 2010/05/11, no Serviço de Finanças competente, 
remetida por correio no dia 2010/05/10, visa precisamente o supra referido despacho, de 27 de Abril 
de 2010, por se não conformar o ora reclamante com o não reconhecimento da prescrição das dívidas 
em apreço.

E) A citação do reclamante, em sede de reversão, ocorreu em 18 de Junho de 2002.
3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se estão reunido os pressupostos para declarar 

prescritas as dívidas exequendas, a sentença respondeu negativamente, com fundamento, em síntese, 
no seguinte:

 - relativamente ao disposto no art. 49º da LGT e às alterações que neste normativo foram in-
troduzidas no que respeita às causas de suspensão e interrupção da prescrição, as leis que alteram as 
causas de suspensão e interrupção, não sendo leis sobre “alteração de prazos”, não estão abrangidas na 
previsão do art. 297º do CCivil, estando, ao invés, abrangidas pela regra, constante do n.º 2 do art. 12º 
do mesmo CCivil, sobre a aplicação da lei no tempo, regra da qual decorre que os efeitos jurídicos de 
factos são determinados pela lei vigente no momento em que eles ocorram ou, por outras palavras, 
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.

 - a Lei n.º 100/99, de 29/7 (que entrou em vigor a 31/7/1999) alterou a redacção do n.º 1 do art. 49º 
da LGT, aditando a citação, como facto interruptivo da prescrição.

 - ora, no caso presente, sendo o período temporal relevante o compreendido entre 1/1/1999 e 
1/1/2007 (data da entrada em vigor da nova redacção do n.º 3 do art. 49º da LGT), há que ter em conta 
que em 18/6/2002 o reclamante foi citado na qualidade de revertido na execução. E tendo essa citação 
interrompido a prescrição, nos termos supra citados, é de concluir que, apesar de a contagem do prazo 
de prescrição (8 anos) das dívidas se ter iniciado em 1/1/1999 (data da entrada em vigor da LGT), aquela 
interrupção em 18/6/2002 (pela referida citação), obsta a que as dívidas estejam prescritas.

3.2. Como resulta das Conclusões do recurso, o recorrente contesta este entendimento, susten-
tando que:

 - sendo as dívidas em execução (provenientes de IVA referente ao ano de 1998 e dos meses de Ja-
neiro a Julho de 1999) não ocorreu, por um lado, qualquer facto interruptivo da prescrição até 31/7/1999, 
dado que no período decorrido entre a data dos factos tributários e aquela data, a citação não estava 
incluída entre as causas interruptivas da prescrição (pois só com redacção dada ao n.º 1 do art. 49º da 
LGT pela Lei n.º 100/99 é que a citação foi incluído entre tais causas) e

 - por outro lado, apesar de com a entrada em vigor da Lei n.º 100/99, de 26/7, a citação ter passado 
a relevar como causa interruptiva da prescrição e apesar de a citação (em 18/6/2002) do revertido/re-
corrente ter interrompido o decurso do respectivo prazo, sucede que em virtude do processo ter estado 
parado mais de um ano, por facto não imputável ao contribuinte, e por durante esse período não ter sido 
efectuada ao contribuinte qualquer notificação, aquele efeito interruptivo da prescrição cessou, respec-
tivamente, um ano após a dita citação, somando -se, então, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 49º 
da LGT (na redacção vigente à data dos factos), o tempo decorrido após esse período de interrupção 
ao que tiver decorrido até à data do início da interrupção da prescrição, pelo que, assim sendo, as dí-
vidas estão prescritas, uma vez que a citação em reversão não interrompeu a prescrição, por não haver 
interrupções sucessivas da prescrição, nos termos do art. 49º, n.º 3 da LGT.

 - e embora a Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12 tenha revogado o n.º 2 do art. 49º da LGT, resulta 
do art. 83º -B daquela mesma Lei que a alteração não se aplica aos prazos de prescrição em que já tivesse 
decorrido mais de um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo, ou, por 
outras palavras, o novo regime apenas se aplica aos casos em que a cessação do efeito interruptivo 
não se tivesse já verificado, à face da lei anterior; pelo que, não pode ser aplicada a factos tributários 
anteriores à sua entrada em vigor, de acordo com o disposto no art. 12º do CCivil.

Ou seja, deve ser aplicado em bloco e ao caso concreto, o regime em vigor à data dos factos, 
designadamente no tocante às causas de interrupção e suspensão, e não apenas quanto à norma relativa 
ao prazo, pois que as normas que regulam as causas suspensivas ou interruptivas da prescrição têm um 
sentido garantístico dos sujeitos passivos, estando submetidas, nomeadamente, ao princípio da reserva 
absoluta da lei formal e à proibição da retroactividade dos impostos (artigo 103º da CRP).
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3.3. A questão a decidir no recurso é, pois, a de saber qual o regime legal aplicável para determinar 
se estão, ou não, prescritas as dívidas exequendas: se o regime da LGT, se o do CPT, nomeadamente 
no que respeita às causas interruptivas ou suspensivas.

Vejamos:
4.1. O art. 34º do CPT dispunha o seguinte:
«1. A obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na lei.
2. O prazo de prescrição conta -se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o 

facto tributário, salvo regime especial.
3. A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem 

a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto não imputável ao 
contribuinte durante mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período 
ao que tiver decorrido até à data da autuação.»

Já os arts. 48º e 49º da LGT, na sua redacção inicial, dispunham:

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 prin-
cipal 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 liquidação 
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.»

4.2. A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 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.»

4.3. Posteriormente, a Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12, alterou o n.º 1 daquele art. 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 efectuada 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.»

4.4. Finalmente, a Lei n.º 53º -A/2006, de 29/12, veio alterar o citado art. 49º da LGT:
 - tendo sido revogado 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);

 - tendo sido alterada a redacção do seu n.º 3;
 - e tendo sido aditado 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
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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.»

5.1. Sendo certo que as dívidas exequendas são provenientes de IVA referente ao ano de 1998 e 
dos meses de Janeiro a Julho de 1999, apliquemos, então, este quadro legal aos factos dos autos:

5.1.1. Nas dívidas provenientes do IVA do ano de 1998, os factos tributários a que elas se re-
portam ocorreram ainda no domínio do CPT, cujo art. 34º n.º 1 dispunha que a obrigação tributária 
prescreve no prazo de 10 anos, contado desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o 
facto tributário.

Ou seja, quanto a estas dívidas o prazo de prescrição (10 anos) previsto no CPT iniciou -se em 
1/1/99 e terminaria, portanto, em 31/12/2008.

5.1.2. Nas dívidas provenientes de IVA dos meses de Janeiro a Julho do ano de 1999, os factos 
tributários a que elas se reportam ocorreram já no domínio da LGT, cujo art. 48º, n.º 1 dispõe (na re-
dacção originária) que «As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo 
de oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto 
tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.»

Assim, o prazo de prescrição de tais dívidas ter -se -ia iniciado, em princípio, nos meses daquele 
ano de 1999, correspondentes à prática dos factos tributários respectivos.

Todavia, com a alteração que o art. 40º da Lei n.º 55 -B/2004 introduziu neste n.º 1 do art. 48º da 
LGT, o prazo de prescrição das dívidas relativas a IVA e, em certos casos, a impostos sobre o rendi-
mento, passou a contar -se a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se tenha verificado, 
respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto tributário.

Ora, este novo modo de contagem do prazo de prescrição é já aplicável, no caso, a estas dívidas 
relativas ao IVA dos meses de Janeiro a Julho do ano de 1999, dado que se trata de prazos que estavam 
em curso no início da vigência da lei que introduziu tal alteração, não havendo aí 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 
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, no caso vertente, aplicável às dívidas por IVA dos vários meses do ano de 1999.

Tal prazo de prescrição iniciou -se, pois, em 1/1/2000 e não na data dos respectivos factos tributários.
E, deste modo, o seu termo final ocorreria em 31/12/2007.
5.2. Retornando, porém, às dívidas emergentes do IVA do ano de 1998, vemos que, quanto a elas, e 

porque, entretanto, ocorreu a revogação do art. 34º do CPT e a nova Lei veio fixar um prazo de prescrição 
mais curto (8 anos  - cfr. o n.º 1 do art. 48º da LGT, bem como os arts. 2º, 5º e 6º do DL n.º 398/98, de 
17/12, que aprovou a LGT) há que apurar, em face da sucessão destes dois diferentes prazos prescri-
cionais, qual é o aplicável, convocando, para tanto, a regra estabelecida no n.º 1 do art. 297º do CC, de 
acordo com a qual deverá aplicar -se o prazo mais curto, que se conta a partir da entrada em vigor da 
lei nova, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.

Ora, neste caso, a contagem do prazo de 10 anos previsto no n.º 1 do art. 34º desse mesmo Código 
teve, como acima se deixou dito, o seu início em 1/1/1999, pelo que se completaria em 31/12/2008.
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E o prazo de 8 anos previsto na LGT iniciou -se (considerando, como acima também se disse, 
aplicável a redacção que o art. 40º da Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12, introduziu no n.º 1 do art. 48º da 
LGT e considerando, igualmente, a data da entrada em vigor da LGT) em 1/1/1999, iniciou -se, também, 
nessa mesma data de 1/1/1999, pelo que se completaria em 31/12/2006.

Assim, fica claro que, mesmo em relação a estas dívidas, é de atender ao prazo de 8 anos, previsto 
na nova Lei e contado a partir da entrada em vigor desta: com efeito, o prazo de 10 anos previsto no 
CPT terminaria em 31/12/2008.

5.3. Contudo, há, ainda, que considerar, em ambos os casos, a eventual ocorrência de factos inter-
ruptivos e/ou suspensivos da prescrição, se forem susceptíveis de influir no decurso do prazo.

E, neste âmbito, serão aplicáveis, os que estiverem previstos na lei vigente à data que tiverem 
ocorrido (por força do disposto no n.º 2 do art. 12º do CCivil).

Ora, contrariamente ao que sucedia no âmbito da vigência do art. 34º do CPT, no domínio da LGT 
a instauração da execução deixou de constituir facto interruptivo da prescrição: na redacção original 
do n.º 1 do art. 49º da LGT a prescrição interrompia -se apenas com a dedução de reclamação, recurso 
hierárquico, impugnação e pedido de revisão oficiosa da liquidação.

Posteriormente, com a alteração que a Lei n.º 100/99, de 26/7, introduziu no n.º 1 do art. 49º 
da LGT, também a citação passou, porém, a constituir facto interruptivo da prescrição, como aliás, o 
recorrente reconhece (cfr. Conclusões J a N do recurso).

No caso, vê -se de fls. 1 do processo de execução que esta foi instaurada em 11/1/1999 e de fls. 7 
a 10 que a executada originária foi citada para a execução em 23/3/2002.

E vê -se de fls. 25 dos mesmos autos que o recorrente foi citado, na qualidade de revertido, em 
18/6/2002 (cfr. também a alínea E) do Probatório).

O recorrente igualmente reconhece, aliás, que esta citação interromperia o prazo que então estava 
em curso (cfr. Conclusão O), não fosse, no seu modo de ver, a proibição de haver interrupções sucessivas 
da prescrição, nos termos do n.º 3 do art. 49º da LGT.

Mas, além disso, no entendimento do recorrente (cfr. Conclusões P a X), o processo terá ficado 
parado por mais de um ano, logo após tal citação, por facto a ele não imputável, pelo que esse eventual 
efeito interruptivo da prescrição terá cessado um ano após a referida citação, devendo, assim, para efeitos 
do cômputo do prazo da prescrição, somar -se o tempo que decorrer após esse período de interrupção ao 
que tiver decorrido até à data do início da interrupção da prescrição, tudo nos termos do n.º 2 do art. 49º 
da LGT, na redacção vigente à data dos factos tributários. E dado que a alteração introduzida pela 
Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12 não se aplica aos prazos de prescrição em que já tivesse decorrido mais de 
um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo, então estarão prescritas as 
dívidas exequendas, pois deve ser aplicado em bloco o regime em vigor à data dos factos, designada-
mente no tocante às causas de interrupção e suspensão, e, não apenas quanto à norma relativa ao prazo.

5.4. O recorrente carece, porém, de razão legal.
É que, por um lado, tendo a instauração da execução (11/1/1999) ocorrido já na vigência da LGT, 

não se verificou o efeito interruptivo que o art. 34º do CPT atribuía a esse facto; mas, por outro lado, 
tendo a citação do recorrente, como responsável subsidiário, ocorrido em 18/6/2002 (já, portanto, no 
âmbito da LGT, que é a aplicável), tal citação determinou a interrupção da prescrição nos termos previs-
tos no n.º 1 do art. 49º da mesma LGT, com a consequente inutilização de todo o período de prescrição 
anteriormente decorrido (nº 1 do art. 326º do CCivil).

Com efeito, as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 
do art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, produzem os efeitos que a lei vigente no mo-
mento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminação do período de tempo anterior à 
sua ocorrência e suspensão do decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver 
pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (cfr., en-
tre outros, neste sentido, os acs. deste STA, de 20/10/2010 e 2/3/2011, nos procs. 720/10 e 1038/10, 
respectivamente, bem como Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas 
Práticas, 2ª ed., 2010, p. 73).

5.5. E nem se diga, como pretende o recorrente, que esta citação do recorrente/revertido não 
interrompeu a prescrição, por não haver interrupções sucessivas da prescrição, nos termos do n.º 3 
do art. 49º da LGT, nem que deve ser aplicado em bloco o regime em vigor à data dos factos, designa-
damente no tocante às causas de interrupção e suspensão, e não apenas quanto à norma relativa ao prazo.

 - Em primeiro lugar, como se referiu, a instauração da execução já não constituía, à data em que 
ocorreu, causa interruptiva da prescrição.

 - Em segundo lugar, como se exara no ac. do STA, de 19/1/2011, proc. n.º 629/09, citado, aliás, 
no Parecer do MP, «embora o regime da prescrição positivado pela LGT seja o aplicável a partir da 
vigência deste diploma legal, já o prazo aí previsto pode não o ser, pois que havendo concorrência 
temporal de dois prazos com a virtualidade de se aplicarem, há que aplicar aquele que em primeiro 
lugar se completar (embora a aplicação de diferentes regimes no tocante aos prazos prescricionais não 
determine a aplicação de um ou outro regime em bloco, porquanto o art. 297º (do CC) só manda aplicar 
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o prazo prescricional mais curto, e não as disposições legais que regem os termos em que esse prazo 
se conta e/ou tudo o mais que releva para o seu curso).»

E não se vê que haja aqui qualquer violação do princípio da não retroactividade dos impostos ou 
violação do disposto no art. 103º da CRP (cfr. Conclusão Y), uma vez que, como se referiu, as causas 
de interrupção e/ou suspensão da prescrição produzem os efeitos que a lei vigente no momento em que 
elas ocorreram associava à sua ocorrência.

 - Por último, e independentemente 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) importa atentar em que, apesar de durante algum tempo a jurisprudência dominante 
ter entendido que o prazo de prescrição se interrompia uma única vez com a ocorrência do primeiro 
acto interruptivo e que uma vez cessado o seu efeito não havia que relevar factos posteriores, capazes, 
em abstracto, de actuar como factor de interrupção da prescrição (1) a posição jurisprudencial veio a 
firmar -se e pacificar -se, após os acórdãos proferidos pelo Pleno da Secção de Contencioso Tributário 
do STA, em 24/10/2007, no recurso n.º 244/07 e em 28/05/2008 no recurso n.º 840/07, no sentido 
de que 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.

Ou seja, como se refere no primeiro desses arestos, caso se sucedam no tempo vários factos 
interruptivos da prescrição, não se pode atender apenas ao segundo, ignorando o primeiro: se estiver 
«interrompido o prazo prescricional, pela ocorrência de algum daqueles factos, a posterior eclosão de 
outro, embora em abstracto capaz de interromper o prazo, é inócua, pela impossibilidade de interromper 
o que já está interrompido. Porém, se, após a cessação do efeito interruptivo, ocorrer nova causa de 
interrupção da prescrição, não pode deixar de se lhe atribuir esse efeito» (cfr. o ac. desta secção do STA, 
de 13/1/10, rec. 01148/09), bem como, entre outros, os acs. de 7/05/2008 e em 12/08/2009, nos recur-
sos nºs. 57/08 e 748/09). E este é também o entendimento expresso por Jorge Lopes de Sousa, quando 
escreve: «se for praticado um novo acto interruptivo …, será com base em qualquer destes actos que se 
apreciará, autonomamente se decorreu o prazo de prescrição, não se podendo considerar decorrido esse 
prazo se, à face de qualquer dos actos interruptivos, ele não se puder considerar esgotado. Esta é uma 
conclusão que se extrai com alguma segurança, pois se a lei atribui a vários actos efeito interruptivo 
autónomo e não afasta a possibilidade da sua cumulação, a ilação lógica a retirar é reconhecer o efeito 
que cada um tem (inclusivamente o suspensivo quando é este aquele que acaba por ter) quando o seu 
âmbito de aplicação não se sobreponha» (Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado, 
ano 2007, II Vol., pág. 198).

Ora, no caso presente, a citação ocorreu em 18/6/2002, com o consequente efeito interruptivo 
próprio e a consequente inutilização do prazo até então decorrido (nº 1 do art. 326º do CCivil), pelo 
que, nesta perspectiva, não ocorreu ainda a prescrição das dívidas exequendas.

5.6. É certo que o recorrente também alega que o processo parou por mais de um ano, logo após 
tal citação, por facto que não lhe é imputável, pelo que esse efeito interruptivo da prescrição cessou 
um ano depois da referida citação.

E, na verdade, vê -se da execução que após a prolação, em 17/6/2002, do despacho que ordena a 
reversão contra o ora recorrente e contra António Martins Ferreira Norte, foi efectuada, em 18/6/2002, 
a dita citação do recorrente e após esta diligência, só em 1/9/2003 foi junta ao processo uma informação 
sobre um bem penhorável e proferido, nessa mesma data, o despacho ordenando a expedição de carta 
precatória (cfr. fls. 23 a 27 do processo de execução).

Ora, mesmo considerando tal factualidade, somando -se o prazo decorrido desde 1/1/1999 até 
11/1/1999 (data da autuação da execução), ao que decorreu desde 19/6/2003 até à presente data, não se 
completaram, ainda os 8 anos da prescrição, o mesmo acontecendo relativamente às dívidas provenientes 
do IVA dos meses de Janeiro a Julho de 1999 (já que quanto a estas, porque o prazo da prescrição se 
iniciou apenas em 1/1/2000, não há sequer que somar qualquer prazo decorrido até à data da autuação 
da execução).

A sentença recorrida, concluindo que as dívidas ainda não se encontram prescritas, decidiu, pois, 
de acordo com a lei aplicável.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas do incidente pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 99,00 Euros.

Lisboa, 17 de Março de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Brandão de Pinho — Isabel 
Marques da Silva.

(1) Cfr. a título exemplificativo, o acórdão do STA proferido em 12/12/2006, no recurso n.º 955/06. Porém, já então alguma 
jurisprudência entendia que perante uma sucessão de diversas causas interruptivas o prazo de prescrição se devia contar a partir 
do acto interruptivo ocorrido em último lugar (cfr. o acórdão do TCA Norte, proferido em 3/2/2005, no recurso n.º 136/04). 
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 Acórdão de 17 de Março de 2011.

Assunto:

IMI. Avaliação. Fundamentação.

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 conce-
lho e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e 
das percentagens referidas e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável.

Processo n.º 964/10 -30.
Recorrente: João Batista dos Santos, L.da

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 – João Batista Santos, Lda., com sede na Batalha, não se conformando com a decisão do Mmo. 
Juiz do TAF de Leiria que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida e, em conse-
quência, manteve a 2.ª avaliação das 18 fracções do prédio referenciado nos autos, dela vem interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I. Da notificação efectuada à impugnante da 2.ª avaliação não consta a forma pela qual foi apurado 
o valor base dos prédios edificados.

II. Tal valor não se encontra devidamente justificado, o que inquina as avaliações impugnadas 
de nulidade, por falta de fundamentação, pelo que a douta sentença, ao decidir como decidiu, violou o 
disposto no artigo 268.º, n.º 3 da CRP, nos artigos 124.º e 125.º do CPA e no artigo 77.º da LGT.

III. O CIMI não prevê que o valor definido na Portaria n.º 1433 -C/2006 opera automaticamente 
ou que não possa ser afastado casuisticamente, uma vez realizada a prova efectiva de que, no caso 
concreto, a aplicação daquele valor não está de acordo com a realidade material.

IV. Tendo a ora impugnante demonstrado que teve condições excepcionais no âmbito dos custos 
de construção, e que tal valor é inferior a € 492,00 por m2, deveria ter sido considerado um valor de 
construção nunca superior a € 400,00.

V. Os coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada município, previstos no 
artigo 42.º do CIMI, foram publicados pela Portaria n.º 1426/2004, de 25 de Novembro.

VI. Naquela portaria apenas prevê os coeficientes mínimos e máximos a aplicar ao distrito de 
Leiria, nomeadamente, prevendo para a Leiria 1 o coeficiente mínimo de 0,60 e o máximo de 1,80 
quando os prédios se destinem à habitação.

VII. A aplicação do coeficiente de 1,80, porque superior ao mínimo legal, carece de fundamen-
tação, a qual não foi facultada à ora impugnante.

VIII. Não existe qualquer portaria que defina, nos termos do artigo 62.º, n.º 1, b) e 3 do CIMI o 
zonamento através do qual estariam definidos os diferentes coeficientes de localização a aplicar dentro 
do intervalo previsto pela portaria n.º 1426/2004, de 25 de Novembro.

IX. Pelo que não se encontra devidamente fundamentada a aplicação de um coeficiente de 1,8 às 
fracções objecto das 2.ªs avaliações impugnadas.
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X. Tendo em conta a envolvência do local, as fracas acessibilidades, a inexistência de equipamen-
tos colectivos nas proximidades e o facto de não se encontrar numa zona de elevado valor de mercado 
imobiliário, a aplicação de um coeficiente igual ao coeficiente máximo previsto para Leiria 1 viola o 
disposto no artigo 42.º do CIMI.

XI. No caso vertente a fundamentação das 2.ªs avaliações impugnadas não é clara, quer quanto 
aos factos quer quanto ao direito – o itinerário cognoscitivo e valorativo não é perceptível por um des-
tinatário normal – não podendo deixar de se considerar que no presente caso não foram observadas as 
exigências legais em termos de fundamentação de decisões.

XII. O artigo 77.º do CIMI prevê a possibilidade de o resultado das segundas avaliações poder 
ser impugnado nos termos definidos no CPPT, podendo ter como fundamento qualquer ilegalidade, 
designadamente a errónea quantificação do valor patrimonial tributário do prédio.

XIII. A errónea quantificação é um conceito previsto, na generalidade, como fundamento da im-
pugnação judicial e plasmado no artigo 99.º do CPPT, que pretende fazer prevalecer a justiça material 
sobre a justiça formal, possibilitando ao contribuinte a faculdade de demonstrar que os valores alcan-
çados pelo acto que questiona estão completamente desajustados da realidade material.

XIV. Não há qualquer obstáculo a que seja determinado pelo tribunal novo valor patrimonial, para 
correcção do erro de quantificação que tiver sido invocado, ou pelo menos determinar a sua anulação 
de forma a coadunar a realidade material resultante do probatório com a realidade formal.

XV. A ora recorrente logrou demonstrar que todas as condicionantes que influem na definição do 
coeficiente de localização no caso concreto não permitiam a atribuição de um coeficiente equivalente 
ao coeficiente máximo.

XVI. Perante tal prova, deveria a impugnação ter sido julgada procedente.
XVII. Guardado o devido respeito, ao decidir como decidiu, o Mmo. Juiz do tribunal a quo violou 

o disposto nos artigos 38.º, 39.º, n.º 2, 42.º, 62.º, n.º 1, b) e d) e n.º 3, 76.º, n.º 2 e 77.º do CIMI, 99.º e 
134.º do CPPT e 342.º do C. Civil, 124.º e 125.º do CPA e no artigo 77.º da LGT.

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:
A) A impugnante é uma sociedade comercial por quotas que se dedica à construção civil, tem a 

firma “João Batista Santos, Lda.”, e foi registada na Conservatória do Registo Comercial da Batalha 
com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 366 446, e sede em Santo Antão, Apartado 
6, 2440 -053 Batalha – cfr. fls. 4/ss e 122/ss e docs. notariais, camarários e do SF, juntos;

B) No exercício da sua actividade, a impugnante efectuou uma operação de loteamento sobre 
o prédio sito na Rua de São Miguel, em Leiria, do qual resultaram 6 lotes (1 a 5) para construção;

C) No lote 5, correspondente ao prédio urbano sito em Santo António do Carrascal, Lote 5, 
freguesia e concelho de Leiria, descrito na 1.ª Conservatória de Registo Predial de Leiria, sob a ficha 
n.º 858, inscrito na matriz predial sob o artigo 4550, a ora impugnante construiu um edifício composto 
de cave para estacionamentos, rés -do -chão, 1.º, 2.º, 3.º e 4.º andares, para habitação;

D) Em 06/11/2007, foi emitido pela Câmara Municipal de Leiria o alvará de licença de utilização 
n.º 445/07, para a totalidade do prédio – cfr. doc. 1, junto a fls. 44, cujo teor se dá por reproduzido;

E) Por escritura pública de 14/11/2007, do Cartório Notarial de Porto de Mós, a ora impugnante 
submeteu o prédio referido e identificado supra, em “C”, ao regime de propriedade horizontal, com a 
formação de 18 fracções autónomas – cfr. doc. 2, junto de fls. 45 a 51, cujo teor se dá por reproduzido;

F) A AT procedeu à 1.ª avaliação das 18 fracções autónomas, referidas supra em “E”, da qual a 
impugnante foi notificada em 04/01/2008, da qual resultaram os seguintes valores patrimoniais tribu-
tários, relativos, respectivamente, a cada uma das seguintes fracções:

 - € 121.080,00, € 131.410,00, € 131.410,00, € 121.040,00, € 132.990,00, € 136.130,00, € 136.130,00, 
€ 132.990,00, € 132.990,00, € 133.360,00, € 133.360,00, € 132.990,00, € 132.990,00, € 133.360,00, € 
133.360,00, € 132.990,00, € 122.330,00, € 97.470,00, das 18 fracções: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, 
M, N, O, P, Q, R e S – cfr. docs. 3 a 20, de fls. 52 a 69, cujo teor se dá por reproduzido;

G) No dia 01/02/2008, a impugnante requereu 2.ª avaliação das 18 fracções autónomas, supra 
referidas em “E” e “F” – cfr. fls. 1, 18, 36, 53, 70, 87, 101, 118, 135, 152, 169, 186, 203, 220, 237, 254, 
271 e 288, cujo teor se dá por reproduzido;

H) Em 12/12/2008, a ora impugnante foi notificada do resultado da 2.ª avaliação das 18 fracções, 
referidas nos pontos antecedentes, tendo sido mantidos os valores atribuídos na 1.ª avaliação, cfr. docs. 
21 a 38, de fls. 38, cujo teor se dá por reproduzido, tendo o perito da ora impugnante votado vencido por 
«discordar do valor atribuído, porquanto o custo da fracção é de cerca de (…) euros, tanto assim que 
a Câmara em conjunto com os peritos das finanças reconheceram o erro do zonamento e coeficiente 
de localização, já tendo deliberado corrigi -lo.»  - cfr. termos de avaliação, juntos como docs. 39 a 56, 
de fls. 88 a 105, cujo teor se dá por reproduzido;
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I) A impugnante mandou realizar um parecer, sobre o custo histórico das referidas 18 fracções, 
[«1. Neste parecer pretendemos resumir alguma das questões/dúvidas contabilísticas e fiscais (em sede 
de IRC) relacionadas com o custo histórico das 18 fracções integrantes do empreendimento Lote 5, Rua 
de S. Miguel, Leiria, promovido pela empresa JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDA.»], e juntou -o 
como doc. 57, de fls. 106 a 110 v.º;

J) A zona envolvente em torno da Rua de S. Miguel, Leiria, zona na qual se situa o referido prédio 
e fracções autónomas, supra referidas neste probatório, tem coeficientes de localização de 1,60; 1,10; 
1,50; e 1,80  - cfr. docs. 59 e 60, juntos a fls. 154 e 197, cujo teor se dá por reproduzido;

L) Por deliberação de 22/01/2008, da Câmara Municipal de Leiria foi proposta pela mesma Câ-
mara a revisão do zonamento, para efeitos do CIMI (alteração do coeficiente de localização relativo à 
habitação, cfr. doc. 58, de fls. 111 a 113, cujo teor se dá por reproduzido, onde consta, nomeadamente: 
“Os valores máximos baixaram de 1,80 para 1,60 no caso da habitação” (fls. 113 e 111), que abrange a 
referida Rua de São Miguel, onde se situa o prédio e fracções em causa e referidas neste probatório, supra;

M) A presente impugnação deu entrada no dia 10/03/2009 – cfr. carimbo de fls. 1;
N) O coeficiente de zonamento, na citada Rua de São Miguel, Leiria, é, de um dos lados da Rua, 

de 1,50 e, do outro lado, de 1,80 – cfr. docs. de fls. 142, 148, 154, 197 e depoimentos (45.º da p.i.);
O) Os acessos ao prédio e fracções referidos neste probatório são íngremes; num raio de cerca de 

500 metros à volta do prédio não existem equipamentos sociais nomeadamente desportivos, escolares 
ou de transportes públicos, e, a alguma distância, existe um cemitério; a construção do dito prédio é de 
boa qualidade – cfr. docs. de fls. 142, 148, 154, 197 e depoimentos.

III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Leiria que, julgando 
improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente, manteve a 2.ª avaliação das fracções 
do prédio aqui em causa.

Não se conforma a impugnante com o assim decidido, alegando, em síntese, que os valores fixados 
nessa avaliação se não encontram devidamente justificados.

Vejamos. A questão que é objecto do presente recurso e, pois, a de saber se estão ou não suficien-
temente fundamentadas as avaliações impugnadas.

É entendimento da jurisprudência dos nossos tribunais superiores que um acto se encontra sufi-
cientemente 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, proferido no recurso n.º 239/09:

«Como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo DL 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 discricionariedade do avaliador.”.

O procedimento de avaliação, configurado nos artigos 38.º e seguintes do CIMI, caracteriza -se, as-
sim, agora por uma elevada objectividade, com uma curtíssima margem de ponderação ou valoração 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 objec-
tivos e claros e, por isso, facilmente sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios 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 Pom-
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bal, 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).».

 - v. também no mesmo sentido, acórdão de 6/10/10, no recurso n.º 510/10.
Ora, no caso em apreço, conforme consta da sentença recorrida, a fundamentação da avaliação 

impugnada é a que resulta da fórmula e do critério legal, não podendo os peritos alterar os coeficientes 
legalmente fixados.

Este novo sistema de avaliações, assente em factores objectivos, não tem espaço para a subjectivi-
dade e discricionariedade do avaliador, sendo coordenado por uma comissão cuja composição garante 
a representatividade dos agentes económicos e das entidades públicas ligadas ao sector.

O coeficiente de localização é, assim, fixado de acordo com regras predefinidas, que têm a ver 
com o exacto local onde se encontra o imóvel a avaliar e têm em conta os elementos a que se refere o 
artigo 42.º do CIMI.

Também o mesmo se passa com o zonamento que consiste na determinação das zonas homogé-
neas 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 e é aprovado por portaria do Ministro das Finanças sob 
proposta da CNAPU.

A determinação dos valores de zonamento é efectuada em cada município em assembleia camarária 
cuja materialização corresponde aos mapas informáticos de valor, por zona.

Por sua vez, o valor base dos prédios edificados, de acordo com o artigo 39.º do CIMI, corresponde 
ao custo médio de construção por metro quadrado adicionado do valor do metro quadrado do terreno 
de implantação fixado em 25% daquele custo, o qual é aprovado anualmente por portaria.

E, neste caso, também aqui foram cumpridos os requisitos legais e objectivos para a fixação do 
valor por metro quadrado do prédio em apreço.

Assim, não é correcto alegar -se que a lei fixa um mínimo e um máximo e que dentro dessa moldura 
o avaliador tinha que fundamentar a razão por que atendeu ao coeficiente máximo e não ao mínimo.

Na verdade, como se reconhece na sentença recorrida, a lei não estabelece essa moldura e, no 
caso em apreço, a própria impugnante o reconhece através da junção do mapa informático analisado 
em julgamento e do qual consta que para o local onde o prédio está situado o coeficiente aplicável é 
de 1,80, e não qualquer outro.

É certo que, no limite, se pode admitir que prédios contíguos tenham coeficientes diferentes mas 
isso pode resultar de estarem situados em zonas distintas e não da vontade dos avaliadores.

Como supra se disse, a intenção do legislador foi subtrair da subjectividade e da relatividade 
apreciativa do avaliador os critérios relevantes da avaliação dos prédios urbanos, para efeitos de inci-
dência real tributária, e fê -lo para efeitos de combater a fraude e a evasão fiscal, através de avaliações 
subjectivas, sujeitas a pressões de especuladores e a outros interesses de subvalorização da proprie-
dade urbana, sendo que foi todo esse circunstancialismo que levou o legislador a estabelecer critérios 
objectivos fixados por lei.

Sendo certo que a existência de erros ou anomalias sempre poderá ser corrigida na medida em 
que os valores dos coeficientes de localização e zonamento são propostos pela CNAPU trienalmente.

Daí que se tenha de concluir, como na sentença recorrida se fez, que os elementos constantes 
dos termos da impugnada avaliação são bastantes para o acto se considerar fundamentado, nos termos 
exigidos pela lei para o caso (artigo 77.º da LGT).

O recurso não pode, por isso, pois proceder.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

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

Lisboa, 17 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 17 de Março de 2011.

Assunto:

Prescrição. Responsável subsidiário. Facto interruptivo. Citação do responsável 
originário.
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Sumário:

 I — Citado o responsável originário para os termos da execução, o efeito interruptivo 
provocado por esse facto não ocorre em relação ao responsável subsidiário, se este 
foi citado já depois de decorrido o prazo de cinco anos posteriores à liquidação 
(artigo 48.º, n.º 3 da LGT).

 II — A dedução de oposição à execução fiscal acompanhada de prestação de garantia, 
com vista à suspensão da referida execução, não está contemplada como facto 
com eficácia suspensiva na previsão do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, na redacção 
da Lei n.º 100/99 de 26 de Junho.

Processo n.º 1049/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Contribol — Construções, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – O Representante da Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Braga que julgou procedente a oposição à execução fiscal n.º 2321 -03/100722.0, 
deduzida por Contribol -Construções, LDA, melhor identificada nos autos, por dívida, contra si revertida, 
referente a Imposto Sucessório, no montante de € 42.766,42, declarando -a prescrita, dela vem interpor 
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. A prescrição da dívida exequenda, proveniente de imposto sobre sucessões e doações, gerado 
por facto tributário ocorrido em 15.05.98, ocorreria,  - sem a consideração de eventuais causas de 
suspensão e de interrupção do prazo de prescrição,  - em 15 de Maio de 2006, face ao disposto no artº. 
48º, nº1 da LGT.

2. A citação da devedora originária principal em 06.03.2003,  - constituindo causa de interrupção 
da prescrição, nos termos do artº. 49º, nº.1 da LGT, abriu novo prazo de prescrição (cit. artº 326º, nº1 
do Cód. Civ. ex vi artº. 2º, alínea e) do CPPT) que então, se consumaria em 06 de Março de 2011.

3. O disposto, porém, no artº. 48º, nº3 da LGT, apenas torna irrelevantes em relação à responsável 
subsidiária (ora oponente) as causas de interrupção da prescrição verificadas em relação à devedora 
originária principal.

4. Por outra via, o período de suspensão da prescrição relativamente à devedora originária prin-
cipal constituirá do mesmo passo, um período de suspensão em relação à responsável subsidiária, ora 
oponente, na medida em que o artº. 48º, n.º 3 da LGT se refere à interrupção que não suspensão da 
prescrição, não relevando a citação da própria responsável subsidiária.

5. Foi, porém, dado como assente na douta sentença o facto de a mesma devedora originária 
principal ter deduzido em 06.05.2003 oposição à execução (processo nº. 38/03) julgada improcedente 
por sentença de 04.04.2005, e prestada, nos termos do artº. 199º do CPPT, garantia em 09.06.2003 re-
forçada por penhora, com vista à suspensão da execução fiscal, nos termos e para os efeitos do artº 169º 
do referido Código.

6. Não obstante, foi na sentença omitida a valoração da factualidade assente, referida na conclu-
são 5ª no sentido de que a suspensão da execução fiscal entre 09.06.2003 e 04.04.2005 constitui causa 
de suspensão da prescrição da dívida exequenda, relativamente quer, em relação à devedora originária 
principal, quer em relação à responsável subsidiária, a ora oponente, apesar de esta ter sido citada em 
25.09.2008, ou seja, para além do 5º ano posterior ao da liquidação (ocorrida em 2002).

7. Pelo que, descontado o período de suspensão da prescrição, decorrido entre 09.06.2003 e 
04.04.2005 ao tempo necessário de 8 anos, (novo) prazo de prescrição, (aberto com a citação da 
originária responsável em 06.06.2003) a prescrição, à data da citação da responsável subsidiária, em 
25.09.2008, ainda não se tinha consumado.

8. Foi, pois, cometido erro de julgamento da matéria de facto, no que concerne à omissão de 
valoração de factualidade dada como assente  - e relevante  - para a boa decisão de causa, atinente à 
questão da prescrição.

Termos em que, com o douto suprimento de Vªs. Exªs., concedido provimento ao recurso, deve a 
douta sentença recorrida ser revogada e a oposição julgada improcedente.

A recorrida não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
1. Por óbito de António Ferreira de Sousa, ocorrido em 15.05.1998, no estado de casado, foi 

instaurado o processo de Imposto Sobre Sucessões e Doações n.º 32 744;
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2. São herdeiros, a viúva Felicidade Marinho de Sousa, o filho António Manuel Marinho Ferreira 
de Sousa e a filha Ana Paula Marinho Ferreira Sousa e Silva (cfr. autos apensos e que se dão por inte-
gralmente reproduzidos para todos os efeitos legais);

3. Foi liquidado imposto sobre sucessões e doações a cada um dos herdeiros.
4. Entretanto, e por falta do pagamento do imposto, foi instaurado em 06.03.2003 o processo de 

execução fiscal nº. 2321200301007220 contra Felicidade Marinho Sousa, e cuja quantia exequenda é de 
€ 85.532,84 (cfr. autos apensos e que se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais).

5. Por não concordar com a liquidação do imposto sobre Sucessões e Doações, a executada apre-
sentou em 06.05.2003, no ex -Tribunal Tributário de Viana do Castelo, oposição que correu termos 
como Proc. nº38/03.

6. Por sentença de 04 -04 -2005, foi aquela oposição julgada improcedente.
7. A fim de suspender o processo executivo supra identificado, foi notificada a executada através 

do ofício 5738 de 26.05.2003 para, nos termos do artigo 199º do CPPT, apresentar garantia (cfr. autos 
apensos e que se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais).

8. Por requerimento apresentado em 09.06.2003, a executada ofereceu como garantia a quota 
que detinha na Soc. Construções Limiano, Lda. (cfr. autos apensos e que se dão por integralmente 
reproduzidos para todos os efeitos legais);

9. Uma vez que o bem oferecido à penhora para garantir a dívida era insuficiente, em 03 -02 -2004 
foi efectuada a penhora do direito e acção que a mesma possuía na herança ilíquida e indivisa aberta 
por óbito de António Ferreira de Sousa e cujo quinhão hereditário correspondia a 1/3 da herança (cfr. 
autos apensos e que se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais);

10. Em 03.02.2006 e 07.02.2006, através dos ofícios n.º 706 e 764, respectivamente, foi a execu-
tada notificada da penhora efectuada (cfr. autos apensos e que se dão por integralmente reproduzidos 
para todos os efeitos legais);

11. Por despacho de 29.11.2006, foi marcada a venda por meio de propostas em carta fechada, do 
bem penhorado para o dia 27 -02 -2007 (cfr. autos apensos e que se dão por integralmente reproduzidos 
para todos os efeitos legais);

12. Foi a executada notificada do teor deste despacho em 07.12.2006 (cfr. autos apensos e que se 
dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais);

13. Por não ter sido apresentada qualquer proposta na data da venda, por despacho de 28 -02 -2007 
foi nomeado negociador particular o Sr. Rogério Francisco Fernandes (cfr. autos apensos e que se dão 
por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais);

14. Foi a executada notificada dessa nomeação através do oficio n.º 1253 de 2007.03.13 (cfr. autos 
apensos e que se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais);

15. Em 11.02.2008, o negociador particular apresentou proposta no montante de € 1. 151 000,00, 
pela totalidade dos bens à venda, ou seja o direito penhorado em três processos distintos, respeitantes 
a dívidas da executada aqui em causa e aos restantes dois herdeiros (cfr. autos apensos e que se dão 
por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais);

16. No decorrer da negociação particular, foi o Serviço de Finanças de Ponte de Lima informado de 
que a executada, Felicidade Marinho Sousa, transmitiu a parte que lhe pertencia na herança, do prédio 
misto sito em Marrazes, concelho de Leiria, inscrito nas respectivas matrizes urbana sob o artigo 222 
e rústica sob os artigos 5286 a 5293 e 5295.

17. Foram adquirentes da quota -parte da herança as firmas BRITCON  - CONSTRUÇÕES, LDA. 
e CONTRIBOL  - CONSTRUÇÕES, LDA., na proporção de metade.

18. Cada transferência foi efectuada pelo montante de € 1 000 000,00 (um milhão de euros), no 
ex -Centro de Arbitragem Projuris — Centro de Estudos Processuais Civis e Jurisdição (entretanto 
encerrado por despacho do Ministério da Justiça n.º 20639/2006, publicado no DR. n.º 196, II série de 
11.10.2006), conforme fotocópias apresentadas pelas firmas supra citadas, já que a Conservatória de 
Registo Predial de Leiria não possui qualquer documento comprovativo da aquisição para efeitos de 
registo (cfr. autos apensos e que se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais);

19. A oponente foi notificada do projecto de reversão através oficio n.º 3673 de 18.07.2008, regis-
tado, para no prazo de 10 dias exercer o direito de audição, oralmente ou por escrito (cfr. fls. 102 dos 
autos apensos e que se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais);

20. A oponente não exerceu o direito de audição.
21. Em 22.09.2008 foi proferido o despacho definitivo de reversão contra a dita firma, do qual 

veio a oponente a ser citada pessoalmente através do ofício registado com aviso de recepção nº. 4677, 
datado de 25.09.2008 (cfr. fls. 107 dos autos apensos e que se dão por integralmente reproduzidos para 
todos os efeitos legais).

3 – Vejamos, então, se a sentença recorrida, na parte em que julgou prescrita a dívida exequenda 
 - e só esta vem posta em causa  -, merece a censura que lhe dirige a recorrente Fazenda Pública, devendo, 
consequentemente, ser revogada, por ter interpretado e aplicado mal a lei.

Importa, em primeiro lugar, apurar qual o regime de prescrição aplicável.
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Tratando -se de dívida de imposto sucessório, o facto tributário em que se fundamentou a liquidação 
(sucessão mortis causa) ocorreu em 15/5/98.

Nesta altura, o prazo de prescrição da dívida tributária era de dez anos, nos termos do artº 34º 
do CPT, ex vi do disposto no artº 180º do CIMSISSD, com a nova redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto -Lei n.º 119/94 de 7/5, contado desde o início do ano seguinte àquele em que ocorreu o facto 
tributário, salvo regime especial, pelo que, no caso e a não se verificar qualquer causa interruptiva, 
terminava em 1/1/09.

Entretanto e com a nova redacção que foi dada ao referido artº 180º pelo Decreto -Lei n.º 472/99 
de 8/11, o prazo de prescrição foi reduzido para oito anos nos termos dos artigos 48º e 49º da LGT, 
aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98 de 17/12, contado a partir do dia 1/1/99, terminando, assim, em 
1/1/07 (cfr. artº 5º do Decreto -Lei n.º 398/98 de 17/12).

Com efeito, dispõe o artº 297º do CC que “a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo 
mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, 
mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, 
falte menos tempo para o prazo se completar”.

Assim e do que fica exposto, é patente que o regime aqui aplicável há -de ser o previsto na LGT, o 
que, aliás, não vem posto em causa pelas partes, já que faltava menos tempo para o prazo de prescrição 
se completar do que pela lei antiga.

4 – Fixados estes princípios, passemos, então, à sua aplicação ao caso concreto.
Os artºs 48º e 49º da LGT, na sua redacção inicial, dispunham que:

“Artigo 48.º

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 prin-
cipal 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 liquidação 
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.”.

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 55 -B/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 efectuada 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 53º -A/2006 de 29/12, veio alterar o citado artº 49º da LGT, tendo sido 
revogado 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 
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por facto não imputável ao sujeito passivo  - artº 91º da Lei n.º 53 -A/2006 de 29/12); alterada a redacção 
do seu n.º 3 e aditado 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.”.

Fixado este quadro legal, vejamos, então se a dívida exequenda já prescreveu.
4 – Como vimos, esta dívida diz respeito a imposto sucessório, que o prazo de prescrição é de 

oito anos e que tem como dia “a quo” 1/1/99.
Dado que os efeitos interruptivos ou suspensivos do prazo de prescrição produzidos por certos 

factos jurídicos são regulados pela lei vigente na data em que se verificam (artigo 12º, n.º 1 do CC), 
a instauração da execução em 6/3/03 não tem aqui qualquer relevância, uma vez que a LGT lho não 
concede, mas apenas à citação (cfr. artº 49º, n.º 1, antes da redacção introduzida pela predita Lei 
n.º 53 -A/06).

Assim sendo, o prazo de prescrição, iniciado em 1/1/99, só foi interrompido com a citação para 
a execução da devedora originária em 6/3/03, nos termos do disposto no artº 49º, n.º 1 da LGT, inuti-
lizando todo o tempo anteriormente decorrido.

Todavia, “in casu”, a interrupção relativamente à oponente e responsável subsidiária não ocorre 
nos termos referidos, posto que a sua citação foi efectuada em 25/9/08 (vide n.º 21 do probatório), ou 
seja, já depois de decorrido o prazo de 5 anos posteriores à liquidação  - quer por que ocorreu, necessa-
riamente, antes da citação, que teve lugar, como vimos, em 6/3/03, quer para o efeito do exercício do 
direito de audição (18/7/08  - n.º 19 do probatório).

A recorrente FP sustenta, porém, que o prazo de prescrição esteve suspenso no período compreen-
dido entre 9/6/03 e 4/4/05, uma vez que a devedora originária em 6/5/03 deduziu oposição à execução 
fiscal (vide n.º 5 do probatório), tendo, em 9/6/03, oferecido como garantia, com vista à suspensão 
da execução, a quota que detinha na Sociedade Construções Limiano, Lda (vide n.º 8 do probatório), 
oposição esta que veio a ser julgada improcedente por sentença, transitada em julgado, datada de 4/4/05 
(vide n.º 6 do probatório).

Todavia essa alegação carece de razão legal.
Na verdade, a dedução de oposição à execução fiscal acompanhada da prestação de garantia com 

vista à suspensão desta mesma execução não está contemplada como facto com eficácia suspensiva na 
previsão do n.º 3 do artº 49º da LGT, na redacção da predita Lei n.º 100/99, aqui aplicável.

Como resulta deste preceito legal, a suspensão da prescrição só ocorre “por motivo de paragem 
do processo de execução fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de 
reclamação, impugnação ou recurso”.

Esse efeito, só lhe foi conferido pela referida Lei n.º 53 -A/06, que deu nova redacção ao artº 49º 
da LGT, mas que só entrou em vigor no dia 1/7/07.

E, nesta data, já havia decorrido o prazo de prescrição de oito anos, que terminou em 31/6/06.
Pelo que a dívida exequenda está, assim, prescrita.
Deste modo, a sentença recorrida não enferma do alegado erro de julgamento, improcedendo, 

assim, as conclusões da motivação do recurso da Fazenda Pública.
5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso, e manter a sentença 

recorrida.
Custas pela recorrente FP, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 17 de Março de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 22 de Março de 2011.

Assunto:

Taxa de urbanização. Taxa de realização de infra -estruturas urbanísticas.
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Sumário:

 I — Desde que os tributos que sejam criados pelos municípios tenham a natureza de 
taxas e se enquadrem em qualquer dos tipos de taxas arrolados no artigo 11.º da 
Lei n.º 1/87 (ou artigo 19.º da Lei n.º 42/98), está assegurada a viabilidade legal 
da sua criação.

 II — No caso da taxa de realização de infra -estruturas urbanísticas, está em causa a 
compensação das despesas efectuadas, ou a efectuar, pela autarquia, directa ou 
indirectamente causadas pelas obras sobre que incide esse tributo.

 III — A não realização imediata dessas infra -estruturas urbanísticas e que constitui a 
contraprestação da autarquia não constitui pressuposto da incidência objectiva 
daquela taxa, na medida em que essa contraprestação se pode, também, projectar 
para o futuro.

Processo n.º 90/11 -30.
Recorrente: Município do Porto.
Recorrido: Construções Barros e Felgueiras, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – O Município do Porto, não se conformando com a sentença da Mma. Juíza do TAF do Porto 
que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Construções Barros & Felgueiras, Lda., 
com os sinais dos autos, contra a liquidação da quantia de 4.623.694$00 (€ 23.062,88), que lhe foi 
cobrada a título de taxa de urbanização no âmbito do Alvará de Licença de Construção n.º 181/99, e, 
em consequência, anulou a liquidação aqui em causa, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

a. A liquidação da taxa efectuada pelo Recorrente teve por referência os artigos 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 
17.º e 74.º do Regulamento de Tabela de Taxas e Licenças em vigor, 97.º e 98.º e as alíneas a) e b), 
respectivamente, dos n.ºs 1 e 2 do artigo 99.º e 102.º do Regulamento Municipal de Obras, alterado 
pelo Edital 1/92, e ainda atendendo à imposição legal constante do artigo 19.º, alínea a) da Lei 42/98 
e n.º 2 do art.º 21.º, e n.º 2 do art.º 68.º do DL 445/91;

b. Mostra -se ilegal a interpretação restritiva que o Tribunal recorrido efectuou da legislação apli-
cável, nomeadamente, quando desconsidera o disposto na Lei das Finanças Locais (nomeadamente, 
o disposto no artigo 11.º, alínea a) da Lei 1/87 e artigo 19.º, alínea a) da Lei 42/98) bem como do 
artigo 21.º e 68.º, n.º 2 do DL 445/91, modificado pelo DL 250/94;

c. Mostra -se ilegal a desconsideração relativamente à jurisprudência existente, que entende pela 
legalidade da taxa de urbanização;

d. É ilegítima a conclusão formulada pelo Tribunal que a taxa em causa só é admissível nos termos 
do n.º 1 do artigo 68.º que remete para a alínea b) do artigo 19.º da Lei 42/98;

e. Com efeito, a jurisprudência tem entendido que as normas de competência dos municípios 
em matéria financeira constam da Lei das Finanças Locais (LFL)  - Lei n.º 1/87, de 06 de Janeiro, 
e Lei 42/98, de 6 de Agosto  -, designadamente, no que respeita ao poder de fixar e cobrar taxas, do 
artigo 11.º, alíneas a) e b) e artigo 19.º, als. a) e b), respectivamente;

f. Na alínea a) de ambos os preceitos, define -se como competência do município a cobrança de 
taxas pela realização de infra -estruturas urbanísticas;

g. Por sua vez, o DL n.º 445/91, de 29 de Novembro (que aprovou o regime jurídico de licencia-
mento de obras particulares), teve como objecto e âmbito de aplicação regular as condições de emissão 
de alvará de licença de obras particulares – processo, condições de emissão, taxas pela emissão de 
licença, regime sancionatório;

h. A alínea a) do artigo 11.º da Lei n.º 1/87 (e a alínea a) do artigo 19.º da Lei 42/98) tem, pois, 
um campo de previsão de realidades como pressuposto de competência financeira; o diploma sobre 
licenciamento de obras particulares regula para o respectivo âmbito, que ele próprio fixa;

i. Os âmbitos de aplicação não se tocam, nem se confundem e, por isso mesmo, não se pode dizer 
que o segundo tenha afectado o âmbito material de competências financeiras fixado pelo primeiro;

j. Pelo que não é lícito pretender extrair do n.º 1 do art.º 68.º do DL n.º 445/91 qualquer ilação a 
respeito de uma proibição de os municípios poderem proceder à cobrança de taxas pela realização de 
infra -estruturas urbanísticas no processo de licenciamento de obras particulares;

k. Por conseguinte, tendo o Recorrente poder para criar taxas nos termos da lei 42/98, de 6 de 
Agosto, não se podendo limitar tal competência com o disposto no artigo 68.º do DL 445/91, não é 
de acolher a interpretação do Tribunal recorrido no sentido de limitar a legalidade das taxas aos casos 
previstos no artigo 11.º, alínea b) da Lei 1/87 ou artigo 19.º, alínea b) da Lei 42/98;
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l. Tendo o Recorrente efectuado a liquidação de acordo com o artigo 19.º, alínea a) da Lei 42/98 
e artigo 68.º, n.º 2 do DL 445/91, tinha o próprio competência e poder para o fazer;

m. Sendo que, ao assim não decidir, incorreu o Tribunal em erro de Direito, por indevida con-
sideração da legislação subsumível. Mostram -se violados o artigo 11.º, alínea a) da Lei 1/87 e o 
artigo 19.º, alínea a) da Lei 42/98 bem como os artigos 21.º e 68.º, n.º 2 do DL 445/91, modificado 
pelo DL 250/94;

n. Por outro lado, na situação sub judice, estamos perante uma taxa, que pode ser exigida ao 
Recorrido;

o. Conforme jurisprudência pacífica, a taxa de urbanização é uma verdadeira taxa e não um 
imposto;

p. A mesma legitima -se pois não implica a imediata afectação financeira das receitas provenien-
tes da sua cobrança à compensação de concretas despesas efectuadas podendo respeitar a despesas já 
efectuadas ou a efectuar, pela autarquia, directa ou indirectamente causadas pelas obras de urbanização 
não tendo aquela taxa que funcionar sincronicamente com estas despesas de urbanização;

q. O objecto de incidência real, de tal contributo, é o licenciamento para a realização de qualquer 
das operações tipificadas no n.º 1 do artigo 2.º do respectivo Regulamento, sendo inequívoco que de 
tal acto deliberatório da Autarquia resulta para o cidadão a quem se destina a obtenção de um benefício 
de uso, fruição e disposição do objecto do seu direito de propriedade de que anteriormente não gozava;

r. Doutro modo, o que é marcante para a referida taxa e lhe retira a unilateralidade própria do 
imposto é a ocorrência de vantagens ou utilidades correspectivas, de modo que os munícipes tenham a 
possibilidade jurídica de exigir a realização, em prazo razoável, das infra -estruturas urbanísticas, para 
além de poderem utilizar os equipamentos públicos que a autarquia disponibiliza;

s. Do exposto, e tendo em conta como a jurisprudência unânime tem caracterizado e integrado 
esta realidade como taxa, configurando a desnecessidade de o Município, no plano imediato, realizar 
qualquer obra urbanística;

t. Sendo que o que é marcante para a referida taxa e lhe retira a unilateralidade própria do 
imposto é a ocorrência de vantagens ou utilidades correspectivas, de modo que os munícipes tenham 
a possibilidade jurídica de exigir a realização, em prazo razoável, das infra -estruturas urbanísticas, 
para além de poderem utilizar os equipamentos públicos que a autarquia disponibiliza;

u. Entende -se, e salvo melhor opinião, que a matéria fáctica dos autos não é susceptível de des-
caracterizar a presente liquidação no sentido de a afastar do conceito de “taxa”;

v. Pelo que, independentemente dos factos provados, a liquidação é válida e legal por respeitar a 
Lei e a posição da jurisprudência nesta matéria;

w. Ao assim não decidir, incorreu o Tribunal em erro de Direito por não subsunção correcta 
dos factos ao Direito e por violação do artigo 11.º, alínea a) da Lei 1/87 e do artigo 19.º, alínea a) da 
Lei 42/98, bem como dos artigos 21.º e 68.º, n.º 2 do DL 445/91, modificado pelo DL 250/94, bem 
como do artigo 4.º, n.º 2 da LGT.

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 – Mostram -se provados os seguintes factos:
1 - A impugnante é proprietária do prédio para o qual foi emitida a licença de construção 181/99, 

prédio este situado na Rua Fonte da Moura, Aldoar, Porto – cfr. fls. 22 e 23 destes autos e que aqui se 
dão por reproduzidas.

2 - Em 08 de Junho de 1999 a impugnante requereu emissão de alvará de licenciamento e que lhe 
foi deferido em 22 de Junho de 1999 – cfr. fls. 23 e 24 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.

3 - Em 02 de Julho de 1999 foi liquidada a taxa de urbanização, nos termos constantes de fls. 22 
destes autos.

4 - O montante da taxa referida em 3 - foi pago pela impugnante em 02.07.1999 e importou em 
Esc. 4.623.694$00.

5 - A Câmara Municipal do Porto exigiu à impugnante a execução de todas as infra -estruturas 
identificadas na folha anexa ao Alvará de Licença de Construção – cfr. fls. 24 (frente e verso) e que 
aqui se dá por integralmente reproduzida.

6 - As infra -estruturas a criar pela impugnante no seu terreno foram impostas pelos seguintes 
serviços: Divisão de Conservação da Via Pública, Batalhão de Sapadores de Bombeiros, Serviços 
Municipalizados de Águas e Saneamento, Serviço de Electricidade do Norte, Portugal Telecom – cfr. 
fls. 25 a 33 destes autos e que aqui se dão por integralmente reproduzidas.

7 - A impugnante construiu os passeios, baías de estacionamento e estruturas para as águas pluviais.
8 - A impugnante realizou as obras de ligação ao prédio à rede pública de saneamento e águas.
9 - A Câmara Municipal do Porto não realizou quaisquer obras referentes a infra -estruturas em 

consequência da construção do prédio a que se reportam os autos.
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10 - Dão -se por reproduzidos os documentos de fls. 109 a 112 destes autos.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF do Porto que julgou 

procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida contra a liquidação da quantia que lhe 
foi cobrada a título de taxa de urbanização no âmbito de alvará de licença de construção de obras par-
ticulares, nos termos do artigo 68.º, n.º 2 do DL 445/91, de 20/11, alterado pelo DL 250/94, de 15/10.

Para tanto, entendeu a Mma. Juíza “a quo” na sentença recorrida ter ocorrido vício de violação 
de lei, uma vez que, por um lado, tal normativo não legitimava a cobrança da taxa em causa devido 
ao facto do n.º 1 daquele normativo cingir a cobrança de taxas pela emissão de alvará de licença de 
construção de obras particulares apenas aos casos previstos no artigo 11.º, alínea b) da Lei 1/87, de 
6/1, sendo que não estávamos na presença de uma dessas situações, e, por outro, as infra -estruturas 
urbanísticas realizadas na obra em questão foram suportadas pela impugnante.

Alega o recorrente que, pelo contrário, não é lícito pretender extrair do apontado preceito legal 
qualquer ilação a respeito de uma proibição de os municípios poderem proceder à cobrança de taxas pela 
realização de infra -estruturas urbanísticas no processo de licenciamento de obras particulares, além de a 
taxa liquidada não implicar a imediata afectação financeira das receitas provenientes da sua cobrança à 
compensação de concretas despesas efectuadas, podendo respeitar a despesas já efectuadas ou a efectuar, 
pela autarquia, directa ou indirectamente causadas pelas obras de urbanização licenciadas.

Vejamos. Estabelece o artigo 68.º do DL 445/91, de 20/11, que a emissão de alvarás de licença de 
construção e de utilização está sujeita ao pagamento das taxas a que se refere a alínea b) do artigo 11.º 
da Lei 1/87, de 6/1, não havendo lugar ao pagamento de quaisquer mais -valias ou compensações.

Ora, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 1/87 (como da mesma forma do artigo 19.º da Lei 42/98), 
os municípios podem cobrar taxas pela realização de infra -estruturas urbanísticas e pela concessão de 
licenças de loteamento, de execução de obras particulares, de ocupação da via pública por motivo de 
obras e de utilização de edifícios.

Como se vê, atribuiu -se aqui aos municípios a faculdade de cobrança de taxas pela realização de 
infra -estruturas urbanísticas, cumulativamente com as taxas pela concessão de licenças de loteamento, 
de execução de obras particulares, de ocupação da via pública por motivo de obras e de utilização de 
edifícios.

Esta Lei n.º 1/87 (como a Lei 42/98) constitui, assim, um diploma legislativo que habilita os 
municípios a cobrar tais taxas.

E não havendo exigência constitucional ou legal de que as taxas sejam criadas por lei, não há 
suporte para afirmar que fosse necessário qualquer outro diploma legislativo definindo as situações em 
que tais taxas podem ser cobradas.

Pelo que, desde que os tributos que sejam criados pelos municípios tenham a natureza de taxas 
e se enquadrem em qualquer dos tipos de taxas arrolados no referido artigo 11.º, está assegurada a 
viabilidade legal da sua criação – cfr., neste sentido o acórdão deste STA de 25/6/2008, proferido no 
recurso n.º 981/07.

Por outro lado, acresce dizer, como salienta o Exmo. PGA, no seu parecer, que o acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 639/95, de 15/11/95, também já apreciou a questão da compatibilidade da 
exigência da taxa pela realização de infra -estruturas urbanísticas, referida na alínea a) do artigo 11.º 
da Lei 1/87, com a da taxa pela emissão de alvará de licença de construção, prevista na alínea b) do 
mesmo artigo, tendo concluído que é compatível o regime do artigo 68.º do DL 445/91, relativamente 
à emissão de alvarás de licença de construção e de utilização, abrigando -se na alínea b) do artigo 11.º 
da Lei 1/87, com a faculdade prevista na alínea a) do mesmo artigo 11.º, no que toca à exigência de 
taxas pela realização de infra -estruturas urbanísticas, se for caso disso.

Quanto ao relevo dado na sentença recorrida ao facto de dos autos não resultar qualquer elemento 
que indicie que a Câmara Municipal do Porto, ora recorrente, tenha criado qualquer benefício no âmbito 
de realização de um conjunto de infra -estruturas e que a impugnante as tenha usufruído, sendo certo que 
foi esta quem suportou as diversas infra -estruturas para a realização da obra licenciada, importa assinalar 
que, como vem sendo maioritariamente entendido pela jurisprudência deste STA, mesmo nos casos 
em que tenha ficado provado que a autarquia não realizou quaisquer obras referentes a infra -estruturas 
em consequência da construção do prédio em causa, tal facto não constitui elemento delimitador da 
incidência da taxa de urbanização.

No caso da taxa de realização de infra -estruturas urbanísticas, está em causa a compensação das 
despesas efectuadas, ou a efectuar, pela autarquia, directa ou indirectamente causadas pelas obras sobre 
que incide esse tributo.

O aumento da construção urbana implica a necessidade presente ou futura de criação ou reforço 
das infra -estruturas urbanísticas que é um encargo para os municípios, pelo que esta prestação a cargo 
dos municípios é a contraprestação da taxa em causa.

A não realização imediata dessas infra -estruturas urbanísticas e que constitui a contraprestação 
da autarquia não constitui pressuposto da incidência objectiva daquela taxa, na medida em que essa 
contraprestação se pode, também, projectar para o futuro – v., neste sentido, os acórdãos do STA de 
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22/10/2003, de 14/03/2003 e de 12/04/2003, proferidos nos recursos n.ºs 1210/02, 30/03 e 22989, 
respectivamente.

Daí que, em conclusão se dirá, pois, que a liquidação impugnada não sofre do apontado vício de 
violação de lei, mostrando -se perfeitamente válida e legal, por respeitar a lei e a posição da jurispru-
dência nesta matéria.

A sentença recorrida que assim não entendeu não pode, por isso, manter -se.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do STA em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e julgar improcedente a 
impugnação judicial deduzida, assim se mantendo a liquidação aqui em causa.

Custas pela recorrida, apenas na 1.ª instância.

Lisboa, 22 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 22 de Março de 2011.

Assunto:

Contribuições devidas à segurança social. Prescrição.

Sumário:

 I — Tendo a Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, entrado em vigor no dia 4 de Fevereiro de 
2001 (180 dias após a sua publicação — cfr. o seu artigo 119.º), é com referência 
a esta data que há -de determinar -se, relativamente a cada uma das dívidas, qual o 
prazo a aplicar, elegendo como aplicável o prazo novo, considerado em abstracto, 
ou seja, sem ponderar a interferência de causas de suspensão ou interrupção da 
prescrição que possam vir a ocorrer na vigência da lei nova, salvo se o estabelecido 
na lei antiga, concretamente considerado, primeiro se perfizer, em obediência ao 
disposto no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil.

 II — Antes da entrada em vigor do Código dos Regimes Contributivos da Segurança So-
cial, ocorrida no passado dia 1 de Janeiro de 2011, a apresentação de requerimento 
de procedimento extrajudicial de conciliação não constituía facto interruptivo da 
prescrição, pois que a lei até então vigente não atribuía a tal requerimento qual-
quer efeito sobre o prazo de prescrição (ao contrário do que hoje sucede — cfr. o 
n.º 2 do artigo 187.º do Código Contributivo), ao reconhecimento da dívida não 
atribui o legislador efeitos quanto ao prazo de prescrição e a apresentação de tal 
requerimento não se consubstancia na realização de uma “diligência administra-
tiva” tendente à liquidação ou cobrança (artigos 63.º, n.º 3 da Lei n.º 17/2000, 
49.º, n.º 2 da Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro e 60.º, n.º 4 da Lei n.º 4/2007, 
de 16 de Janeiro).

Processo n.º 165/11 -30.
Recorrente: Tarcicol — Empresa de Confecções Unipessoal, L.da

Recorrida: 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 – TARCICOL – EMPRESA DE CONFECÇÕES UNIPESSOAL, LDA, com os sinais dos au-

tos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, 
de 14 de Dezembro de 2010, que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra a decisão 
do Chefe do Serviço de Finanças de Santo Tirso de 21/05/2008, proferida no processo de execução 
fiscal n.º 1880 -1993/01037625 e apensos, que declarou não prescritas as dívidas exequendas desse 
processo e dos seus apensos, relativas a contribuições devidas à Segurança Social de Janeiro de 1993 
a Dezembro de 2000.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1.ª A Recorrente apresentou reclamação da decisão do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de 

Santo Tirso, em requerimento por si apresentado, de declarar não prescritos os créditos da Segurança 
Social.
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2.ª A douta sentença sob recurso julgou manifestamente improcedente a reclamação apresentada 
pela Recorrente, por entender que ainda não haviam decorrido os prazos de prescrição dos créditos 
da segurança social e que por isso, aqueles créditos ainda não estão prescritos.

3.ª O direito de crédito comporta dois direitos, o direito à prestação e o direito de acção, ou seja 
o direito do credor de exigir ao devedor o pagamento da prestação em dívida.

4.ª O decurso do tempo é factor produtor de efeitos jurídicos, podendo ser determinante na cria-
ção, modificação e extinção de direitos.

5.ª O não uso de um direito durante um certo espaço de tempo permite ao devedor opor -se ao 
exercício desse direito, impedindo o credor de exigir a prestação quando se trata de um direito de 
crédito, invocando a sua prescrição.

6.ª O regime de prescrição dos créditos tributários é um regime especial que se distingue do regime 
geral em dois aspectos: a prescrição é de conhecimento oficioso; o decurso do prazo de prescrição 
extingue não só o direito de acção como o próprio direito à prestação.

7.ª A douta sentença sob recurso encontra o fundamento para não declarar prescritos os créditos 
da Segurança Social no facto de terem ocorrido, ao longo do decurso do prazo diversos factos que 
podem ser considerados como causas interruptivas e suspensivas do prazo, que são: a instauração dos 
processos de execução fiscal, a citação, a adesão ao “Plano Mateus”, e o requerimento pela Recorrente 
de Procedimentos Extrajudiciais de Conciliação.

8.ª A lei reguladora do regime de prescrição dos créditos tributários é a que vigora à data da 
sua constituição.

9.ª A Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto que constitui legislação especial da Segurança Social reduziu 
o prazo de prescrição dos créditos da Segurança Social para 5 anos, tendo também definido como 
causa de interrupção da prescrição “qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento 
do responsável pelo pagamento conducente à liquidação ou à cobrança da dívida”, sucedendo -se assim 
dos regimes de prescrição diferentes.

10.ª Para determinar qual o regime aplicável teremos de convocar a norma do artigo 297.º do 
Código Civil, nos termos do qual deve aplicar a lei que prevê o prazo mais curto, excepto se, segundo 
a lei antiga, pela sua aplicação, falte menos tempo para o prazo se completar.

11.ª No que respeita aos processos aos quais se aplica a lei nova, verificamos que no momento 
da sua entrada em vigor, estes encontravam -se parados há mais de um ano por facto não imputável 
à Recorrente.

12.ª O novo prazo conta -se a partir da data da entrada em vigor da nova lei (4/2/2001), teria o 
seu termo no dia 6/2/2006 se, e só não se completaria se já no domínio da lei nova ocorresse qualquer 
facto a que ela própria reconhecesse efeito suspensivo ou interruptivo.

13.ª No domínio da lei nova ocorreram dois factos que no entender do Meritíssimo Juiz “a 
quo” são causas de interrupção do prazo, aos quais, a Recorrente, não reconhece tal virtualidade 
e que são: a adesão ao “Plano Mateus” e o requerimento de dois Procedimentos Extrajudiciais de 
Conciliação.

14.ª O pedido de regularização de dívidas ao abrigo do Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto 
é, nos termos do n.º 5 do artigo 5.º daquele diploma, causa de suspensão do prazo de prescrição.

15.ª O estabelecimento de causas de suspensão do prazo de prescrição das obrigações tributá-
rias inclui -se na reserva relativa da competência legislativa da assembleia da República pelo que, o 
Governo só pode legislar sobre essas matérias existindo prévia autorização legislativa para o efeito, 
o que não se verificou no que respeita àquela norma.

16.ª A norma do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 124/96 que cria uma causa inovadora de 
suspensão do prazo de prescrição das dívidas tributárias está assim ferida de inconstitucionalidade 
orgânica, violando o disposto nos artigos 165.º n.ºs 1, al i) e 2 e 198.º da C.R.P. Não existe por isso 
qualquer suspensão do prazo de prescrição por força da adesão ao “Plano Mateus”.

17.ª Acresce que, a Recorrente não iniciou o pagamento da dívida, não tendo pago nenhuma 
prestação, pelo que o processo de seguiu o seu curso normal, uma vez que só ficaria suspenso durante 
o período de pagamento em prestações. A ser doutro modo, o levantamento da prescrição ficava ao 
critério da Administração Tributária e podia nunca mais ser levantada.

18.ª Os Procedimentos Extrajudiciais de Conciliação requeridos pela Recorrente também não 
são, por si só, causa de suspensão do prazo de prescrição.

19.ª O Procedimento de Conciliação destina -se a promover um acordo entre a empresa em 
dificuldades e os seus credores porém em nenhum dos procedimentos referidos foi concedido esse 
acordo.

20.ª Para os créditos aos quais, por força do disposto no artigo 297.º do Código Civil se aplica 
a lei antiga, o prazo de prescrição é de 10 anos e conta -se “desde o início do ano seguinte àquele em 
que tiver ocorrido o facto tributário”, interrompendo -se a contagem do prazo 2ª reclamação, o recurso 
hierárquico e a instauração da execução”, cessando o efeito da interrupção “se o processo estiver 
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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”.

21.ª Os prazos de prescrição interromperam -se com a instauração dos processos destinados à sua 
cobrança tendo, no entanto, estado parados por período superior a um ano por facto não imputável 
à Recorrente, cessando nesse momento o efeito interruptivo da prescrição, somando -se ao prazo cuja 
contagem se inicia logo que se conclui o período de um ano em que os processos estiveram parados, 
o prazo que havia decorrido até à instauração das execuções.

22.ª Na sentença sob recurso são ainda referidas como causas interruptivas dos prazos de pres-
crição mais que uma citação efectuada em cada um dos processos instaurados contra a Recorrente.

23.ª A citação visa dar a conhecer ao executado que contra ele foi instaurada uma execução ou 
a chamar ao processo, pela primeira vez, uma pessoa interessada (artigo 35.º do CPPT).

24.ª Assim apenas a primeira citação é válida pelo que, efectuadas duas citações iguais da mesma 
pessoa, no mesmo processo, para o mesmo fim (dar conhecimento do processo), vale apenas a primeira 
sendo inócuas todas as outras.

25.ª Todos os outros actos praticados no processo são levados ao conhecimento da parte através 
de uma notificação que, no processo tributário, não tem a virtualidade de interromper a prescrição.

26.ª Qualquer outra interrupção que possa ter ocorrido posteriormente é irrelevante para a conta-
gem do prazo de prescrição (cf. os acórdãos do Tribunal Central Administrativo do Sul de 03/07/2007, 
proc.º n.º 01738/07; de 14/10/2003, rec. n.º 00179/04; de 07/02/2006, rec. n.º 0029/03; e do Tribunal 
Central Administrativo do Norte de 12/10/2006, rec. n.º 00837/04).

27.ª Outros factos que poderiam afectar a contagem do prazo de prescrição destes créditos são 
a adesão ao “Plano Mateus” e os Procedimentos Extrajudiciais de Conciliação que, como já ficou 
demonstrado, não possuem as potencialidades que o Tribunal recorrido lhes pretende atribuir no que 
respeita à interrupção ou suspensão do prazo.

28.ª Na douta sentença sob recurso foi feita uma errada interpretação e aplicação da lei, tendo 
sido violados o artigo 297.º do Código Civil, artigo 53.º, n.º 2 da Lei n.º 24/84, de 14 -8, artigo 14.º do 
Decreto -Lei n.º 103/80, de 20 -03, artigo 34.º do CPT e artigo 63.º n.º 3 da Lei n.º 17/2000, de 08 -08, 
artigos 165.º, n.º 1, alínea i) e 2, 198.º e 204.º, todos da C.R.P.

Como a douta sentença recorrida violou as normas invocadas nestas conclusões, deverá por isso 
ser revogada.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de reclamação apresentada contra 

decisão de indeferimento de pedido de declaração de prescrição de dívida exequenda, proferida pelo 
órgão da execução fiscal.

FUNDAMENTAÇÃO
1. Regime de prescrição das contribuições para a segurança social
Prazos de prescrição (em sucessão cronológica)
a) 10 anos, contados do início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário 

(art. 53.º n.º 2 Lei n.º 28/84, 14 Agosto; art. 27º corpo CPCI; art. 34º nº2 CPT)
b) 5 anos, a contar da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida (art. 63.º n.º 2 Lei 

n.º 17/2000, 8 Agosto com início de vigência em 4.02.2001, cf. art. 119º)
c) 5 anos, a contar da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida (art. 49º Lei n.º 32/2002, 

20 Dezembro)
d) 5 anos, a contar da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida (art. 60.º n.º 3 Lei 

n.º 4/2007, 16 Janeiro)
A prescrição interrompe -se por qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento 

pelo responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da dívida (art. 63º nº3 
Lei n.º 17/2000, 8 Agosto; art. 49º nº2 Lei n.º 32/2002, 20 Dezembro; art. 60º nº4 Lei n.º 4/2007, 16 
Janeiro)

A interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente começando a 
correr novo prazo, idêntico ao prazo da prescrição primitiva (art. 326º CCivil)

Se a interrupção resultar de citação ou notificação o novo prazo de prescrição não começa a 
correr enquanto não for proferida decisão que puser termo ao PEF (art. 327º nº1 CCivil, adaptada à 
tramitação do PEF)

O regime específico das contribuições para a Segurança Social não prevê a cessação da inter-
rupção do prazo de prescrição (contrariamente ao previsto para outras obrigações tributárias – cf. 
art. 27 parágrafo 1º CPCI; art. 34º nº3 CPT; art. 49º nº2 LGT, revogado pelo art. 90º Lei n.º 53 -A/2006, 
29 Dezembro)

2. A determinação da lei aplicável, em caso de sucessão de leis que estabelecem distintos prazos 
de prescrição, resulta da ponderação do regime constante no art. 297º n.º 1 CCivil.
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O art. 297º CCivil não estabelece “uma regra de aplicação global do regime prescricional mais 
favorável ao devedor, em paralelismo com o que sucede no âmbito do direito criminal, em que se esta-
belece a aplicação retroactiva do regime mais favorável ao arguido (…) a determinação do prazo de 
prescrição a aplicar faz -se no momento da entrada em vigor da nova lei (…) é nesse momento, com 
indiferença sobre o que se pode vir a passar, que se determina se é de aplicar o prazo da lei nova ou 
o da lei antiga; interessa o tempo que falta, em abstracto, sem ponderar a interferência de causas de 
suspensão ou interrupção da prescrição que possam vir a ocorrer na vigência da lei nova, só constatáveis 
a posteriori” (Jorge Lopes de Sousa “Notas sobre a aplicação no tempo das normas sobre prescrição 
da obrigação tributária 4.2.2 e 4.2.4; acórdão STA SCT 28.05.2008 processo n.º 154/08)

Os efeitos interruptivos ou suspensivos de certos factos sobre o decurso do prazo de prescrição 
são determinados pela lei vigente na data da sua verificação (art. 12º nº2 CCivil)

A reclamação graciosa, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e a instauração da execução 
(PEF) interrompem a prescrição, cessando o efeito interruptivo se o processo estiver parado por facto 
não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando -se neste caso o tempo que decorrer 
após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação (art. 34º nº3 CPT)

A LGT (com início de vigência em 1.01.1999) aditou às citadas causas de interrupção a citação 
e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo (art. 49º nº1 LGT)

Na vigência da LGT (contrariamente ao que sucedia na vigência do CPT) a instauração de 
execução não é causa de interrupção da prescrição, apenas a citação produzindo o efeito interruptivo 
(art 34º nº3 CPT; art. 49º nº1 LGT).

3 A norma constante do art. 5º n.º 5 DL 124/96, 10 Agosto deve ser interpretada com o sentido 
de que:

a) o período de pagamento em prestações corresponde ao período concedido ao contribuinte 
para pagar, e não apenas àquele em que se verificou um pagamento efectivo

b) a suspensão do prazo de prescrição das dívidas decorre entre a data do despacho de autoriza-
ção do plano de pagamento em prestações e a data do despacho de exclusão do plano (neste sentido 
jurisprudência consolidada do STA SCT acórdãos 16.01.2008 processo n.º 416/07; 9.04.2008 processo 
n.º 646/07; 25.06.2008 processo n.º 446/08; 14.07.2008 processo n.º 431/08; 13.12.2008 processo 
n.º 475/08; 7/01/2009 processo n.º 569/08)

O Tribunal Constitucional pronunciou -se no sentido da constitucionalidade orgânica da norma 
interpretada (acórdãos nºs 135/2010, 14.04.2010; 280/2010, 5.07.2010; 301/2010, 14.07.2010 dispo-
níveis em www.dgsi.pt

Aplicando as considerações precedentes à apreciação do caso concreto:
As dívidas exequendas emergem de contribuições para a Segurança Social (período temporal 

Janeiro 1993/Dezembro 2000)
a) é aplicável a todas as contribuições exequendas o prazo de prescrição de 5 anos iniciado a 

partir de 4.02.2001, data do início de vigência da Lei n.º 17/2008 Agosto, que estabeleceu um prazo 
mais curto; em 4.02.2001 faltava um período superior a 5 anos para o prazo de 10 anos da lei antiga 
se completar; esta conclusão funda -se nas seguintes premissas:

 - interrupção do prazo de prescrição pela instauração dos PEF na vigência do CPT (probatório 
A), B) e D); art. 34º nº3 CPT)

 - cessação da interrupção em virtude da paragem dos PEF, por período superior a um ano, por 
facto não imputável à contribuinte (probatório H); art. 34º nº3 CPT)

 - suspensão do prazo entre 27.02.1998 e 11.02.2000 (probatório J) e L); art. 5.º nº5 DL n.º 124/96, 
10 Agosto)

b) a citação da executada em 17.05.2001 (PEF …601; probatório E.12) e em 16.11.2001 (PEF 
 - …570; probatório F) interrompeu os respectivos prazos de prescrição, não se iniciando novos pra-
zos antes da decisão que puser termo aos PEF (art. 63º nº3 Lei n.º 17/2000, 8 Agosto; art. 327º nº1 
CCivil)

c) a notificação à executada em 17.05.2001 e em 19.04.2005 da realização da penhora (PEF 
…396 probatório X); PEF …258 probatório S) interrompeu os respectivos prazos de prescrição, nos 
termos indicados em b)

d) a citação da executada em 16.11.2001 (PEF …748); probatório V), após a penhora, interrompeu 
o respectivo prazo de prescrição, nos termos indicados em b)

e) a notificação em 22.04.2008 da realização da penhora nos PEF identificados na alínea R) 
do probatório (com excepção dos PEF …611 …570 …396…258 …748; cf. supra b), c) e d) não in-
terrompeu os respectivos prazos de prescrição, porque o conhecimento da realização da diligência 
administrativa tendente à cobrança da dívida se verificou após o decurso do prazo de 5 anos, iniciado 
em 4.02.2001

f) os requerimentos apresentados pela executada em Janeiro de 2002 e 15.01.2007 para instauração 
de procedimento extrajudicial de conciliação não interromperam o prazo de prescrição (probatório 
N)/Q); art. 63º, n.º3 Lei n.º 17/2000, 8 Agosto)
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g) é inútil a apreciação da relevância da apresentação da reclamação em 30.05.2008 (art. 276.º 
CPPT) como facto com eficácia suspensiva do prazo porque:

 - os prazos de prescrição não estavam em curso, em consequência da interrupção (PEF identi-
ficados em 4.b), c) e d)

 - a reclamação foi apresentada após o decurso do prazo de prescrição, iniciado em 4.02.2001 
(PEF referido em 4.e)

5. Neste contexto:
a) Não estão prescritas as dívidas exequendas respeitantes às contribuições em cobrança coerciva 

nos PEF …258 …396 …570 …611... 748
b) Estão prescritas as dívidas exequendas respeitantes às contribuições cuja cobrança coerciva 

se pretende nos demais PEF identificados nas alíneas do probatório
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento parcial.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - procedência parcial da reclamação
 - declaração de prescrição e de não prescrição das dívidas exequendas, nos termos constantes 

da fundamentação
Com dispensa dos vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se estão prescritas as dívidas exequendas.
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto de recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) Em 15/11/1993 foi instaurado contra a reclamante o PEF n.º 1880 -199301037625 para exe-

cução da quantia exequenda de 10.012.271$00, pelas contribuições devidas à Segurança Social de 
Janeiro a Julho de 1993 (fls. 1 do processo de execução fiscal (PEF).—

B) A esse PEF foram apensados os PEF n.ºs 1880 -1994/01004409; 1880 -1994/01021656; 
1880 -1994/01027930; 1880 -1995/01006258; 1880 -1995/01022660; 1880 -1998/01020927; 
1880 -1999/01011553; 1880 -1999/01032208; 1880 -2000/01019570; 1880 -2000/01023748; 
1880 -2000/01030396; 1880 -2001/010110611 e 1880 -2001/01001736 (apenso). -

C) Estes processos respeitam, respectivamente, aos seguintes períodos: Agosto a Outubro de 
1993; Novembro de 1993 a Fevereiro de 1994; Março a Junho de 1994; Julho a Dezembro de 1994; 
Janeiro a Junho de 1995; Julho de 1997 a Fevereiro de 1998; Março a Agosto de 1998; Novembro de 
1998 a Março de 1999; Abril a Outubro de 1999; Novembro de Dezembro de 1999; Janeiro a Abril de 
2000; Maio a Setembro de 2000 e Fevereiro de 2000 (apenso). - -

D) Os processos apensados foram respectivamente instaurados em 25/2/1994; 26/05/1994, 
18/10/1994; 9/5/1995; 28/12/1995; 5/6/1998, 12/1/1999; 25/5/2000; 23/11/2000; 19/4/2001 e 24/1/2001 
(fls. 147 a 170 dos autos e apenso).—

E) A reclamante foi citada da instauração dos PEF, por carta registada com aviso de recepção 
assinados (fls. 145 e seguintes e processo de execução fiscal): - -

E.1) 1880 -1993/01037625 – em 19/11/1993, por Armindo Tarcisio Andrade Silva (fls. 4 do PEF).—
E.2) 1880 -1994/01004409 – em 1/3/1994 (fls. 138 do PEF); - -
E.3) 1880 -1994/01021656 – em 1/6/1999 (fls. 143 A do PEF); - -
E.4) 1880 -1994/01027930 – em 27/10/1994 (fls. 149 do PEF); - -
E.5) 1880 -1995/01006258 – em 24/5/1995 (fls. 155 do PEF); - -
E.6) 1880 -1995/01022660 – em 19/3/1996, Armindo Tarcisio Andrade Silva (fls. 172 do PEF); - -
E.7) 1880 -1998/01020927 – em 9/10/1998, Armindo Tarcisio Andrade Silva (fls. 179 do PEF); - -
E.8) 1880 -1999/01011553 – em 14/9/1999, Maria Augusta Machado da Costa (fls. 186 do PEF); - -
E.9) 1880 -1999/01032208 – em 5/1/2000, Maria Augusta Machado da Costa (fls. 191 do PEF); - -
E.10) 1880 -2000/01023748 – em 20/11/2000, Armindo Tarcisio Andrade Silva (fls. 214 do PEF); - -
E.11) 1880 -2000/01023748 (sic) – em 18/1/2001 (fls. 224 do PEF);e - -
E.12) 1880 -2001/010110611 – em 17/5/2001, Armindo Tarcisio Andrade Silva (fls. 234 do PEF); - -
F) No PEF n.º 1880 -2000/01019570, a reclamante foi citada pessoalmente por funcionário judicial, 

na pessoa do gerente Armindo Tarcisio Andrade Silva em 16/11/2001 (fls. 201 do PEF): - -
G) No PEF n.º 1880 -2001/01001736, a reclamante foi citada por carta registada em 31/1/2001 

(fls. 237 do PEF): - -
H) Os PEF estiveram parados por facto não imputável à reclamante por período superior a um 

ano, entre as seguintes datas (fls. 144):
H.1) 1880 -1993/01037625 – desde 1993 -11 -19 a 1996 -01 -11 e desde 2000 -03 -30 a 2004 -05 -03;
H.2) 1880 -1994/01004409 – desde 1994 -03 -21 a 1996 -01 -11 e desde 2000 -03 -30 a 2004 -05 -03;
H.3) 1880 -1994/01021656 – desde 1994 -06 -21 a 1996 -01 -11, desde 2001 -03 -15 a 2004 -05 -03 e 

desde 2004 -08 -21 a 2005 -08 -27; - -
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H.4) 1880 -1994/01027930 – desde 2001 -03 -15 a 2004 -05 -03; - -
H.5) 1880 -1995/010006258 – desde 1995 -06 -13 a 1997 -01 -30 e desde 2000 -03 -30 a 2005 -01 -18; - -
H.6) 1880 -1995/01022660 – desde 2000 -03 -30 a 2004 -05 -09 e desde 2004 -08 -21 a 2005 -09 -27;
H.7) 1880 -1998/01020927 – desde 1998 -10 -30 a 2000 -02 -08 e desde 2004 -08 -21 a 2005 -09 -27;
H.8) 1880 -1999/01011553 – desde 2000 -02 -10 a 2004 -03 -22 e desde 2004 -08 -21 a 2005 -09 -27;
H.9) 1880 -1999/01032208 – desde 2000 -04 -07 a 2004 -03 -22 e desde 2004 -08 -21 a 2005 -09 -27;
H.10) 1880 -2000/01019570 – desde 2000 -06 -24 a 2001 -11 -15, desde 2001 -11 -17 a 2003 -03 -19 

e desde 2004 -08 -19 a 2005 -09 -27; - -
H.11) 1880 -2000/01023748 – desde 2001 -11 -17 a 2004 -03 -23 e desde 2004 -08 -21 a 2005 -09 -27;
H.12) 1880 -2001/010110611 – desde 2001 -04 -20 a 2004 -06 -30; e—
H.13) 1880 -2001/01001736 – desde 2001 -01 -25 a 2004 -06 -27. - -
I) Em 31/1/1997 a reclamante requereu, ao abrigo do Decreto -Lei n.º (DL) 124/96, de 10 de Agosto, 

a regularização das dívidas à Segurança Social relativas ao período de Janeiro de 1989 a Junho de 
1996, abrangendo os PEF n.ºs 1880 -1993/01037625; 1880 -1994/01004409; 1880 -1994/01021656; 
1880 -1994/01027930; 1880 -1995/010006258; 1880 -1995/01022660 (fls. 91, 124 a 135 dos autos e 
apenso).—

J) Por despacho de 27/2/1998 foi deferido o pagamento em 150 prestações mensais, iguais e 
sucessivas, com início em Maio de 1998 e termo em Outubro de 2010 (fls. 91 e 126 a 130).—

K) A decisão foi notificada à reclamante por carta registada com aviso de recepção assinado em 
17/4/1998 (fls. 91 verso, 131 e 131 verso).—

L) Por despacho de 11/2/2000 foi determinada a exclusão da reclamante do referido regime de 
regularização da dívida à Segurança Social (fls. 132).—

M) Por ofício de 8/3/2000, foi comunicado ao Serviço de Finanças a exclusão da reclamante do 
referido regime de regularização de dívidas, que lhe foi notificada por carta registada com aviso de 
recepção assinada 29/3/2000 (fls. 91 verso e 132 a 135).—

N) Em Janeiro de 2002 o contribuinte requereu um procedimento extrajudicial de conciliação, 
no qual reconheceu a dívida à Segurança Social vencida até esse mês de Janeiro de 2002 (fls. 68 e 
370 e seguintes).—

O) Em 15/1/2007 a reclamante apresentou ao IAPMEI novo requerimento de procedimento ex-
trajudicial de conciliação em que reconheceu, expressamente e por escrito, toda a dívida à segurança 
Social vencida de Janeiro de 1993 a Setembro de 2006 (fls. 69, 395 e 529).—

P) Nesse procedimento extrajudicial de conciliação a reclamante reconheceu, expressamente e 
por escrito, toda a dívida à Segurança Social vencida de Janeiro de 1993 a Setembro de 2006 (fls. 69, 
394, 475 a 504 e 507).—

Q) A reclamante foi notificada da decisão do IAPMEI de extinção do procedimento extrajudicial 
de conciliação por carta registada com aviso de recepção assinado por Maria Manuela Ferreira 
Fernandes em 21/10/2009 (fls. 571 e 572).—

R) Nos PEF n.ºs 1880 -1993/01037625;1880 -1995/010006258;1880 -1995/01022660;1880 -1998/
01020927;1880 -1999/01011553;1880 -1999/01032208; 1880 -2000/01019570; 1880 -2000/01023748; 
1880 -2000/01030396; 1880 -2001/010110611; e 1880 -2001/01001736, a reclamante foi notificada 
pessoalmente após a realização da penhora, por carta registada com aviso de recepção dirigida para 
a reclamante, assinado por Maria Manuel Ferreira Fernandes em 22/4/2008 (fls. 145 a 171 dos autos 
e 54 A, 170 A, 177 A, 184 A, 188 A, 188 B, 195 A, 212 a, 222 a, 231 A, 234, 235, 239 E 240). -

S) No PEF n.º 1880 -1995/01006258, a reclamante foi notificada pessoalmente após a realização 
da penhora por carta registada com aviso de recepção endereçada para TARCICOL – Empresa de 
Confecções, Ldª, sendo o aviso de recepção assinado por Armindo Tarsicio Andrade Silva em 19/4/2005 
(fls. 161 e verso do PEF).—

T) No PEF n.º 1880 -1998/01020927, após a realização da penhora, a reclamante foi pessoal-
mente notificada, por funcionário do Serviço de Finanças, estando a certidão da citação assinada por 
Armindo Tarsicio Andrade Silva em 9/2/2000 (fls. 184 do PEF).—

U) No PEF n.º 1880 -1999/01032208, após a realização da penhora, a reclamante foi pessoal-
mente notificada, por funcionário do Serviço de Finanças, estando a certidão da citação assinada por 
Armindo Tarsicio Andrade Silva em 6/4/2000 (fls. 195 do PEF).—

V) Nos PEF n.ºs 1880 -2000/01019570 e 1880 -2000/01023748, a reclamante foi citada pessoal-
mente em 16/11/2001, mediante citação realizada por funcionário, PEF, com entrega em mão da citação 
a Armindo Tarsicio Andrade Silva, cujo conteúdo consta de fls. 200, 201 e 219 do PEF, que aqui se 
dá por integralmente reproduzido, sendo a citação do PEF 1880 -2000/01023748, realizada após a 
penhora (fls. 164 e 166 dos autos e 200, 201, 218 e 219 do PEF).—

W) Em 20/3/2003, a reclamante foi citada após a realização da penhora no processo de execução 
fiscal n.º 1880 -2000/01019570, mediante citação realizada por funcionário, com entrega em mão da 
citação a Armindo Tarsicio Andrade Silva, cujo conteúdo consta de fls. 206 do PEF, que aqui se dá 
por integralmente reproduzido (fls. 8 a 11 desse apenso e 203 a 206 do PEF).—
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X) No PEF n.º 1880 -2000/01030396, após a realização da penhora, a reclamante foi pessoal-
mente notificada, por funcionário do Serviço de Finanças, estando a certidão da citação assinada por 
Armindo Tarsicio Andrade Silva em 6/11/2001 (fls. 229 do PEF).—

Y) O original do PEF foi remetido a este tribunal em 5/8/2010 (fls. 358).—
6 – Apreciando
6.1 Da prescrição das dívidas exequendas
A sentença recorrida, a fls. 597 a 604 dos autos, julgou improcedente a reclamação deduzida, 

mantendo o despacho reclamado que declarou não prescritas as dívidas exequendas.
Discorda a recorrente do decidido, nos termos supra reproduzidos, entendendo estarem todas 

elas prescritas.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos e 

supra transcrito, sustenta não estarem prescritas as dívidas exequendas respeitantes às contribuições em 
cobrança coerciva nos PEF …258 …396 …570 …611...748, estando prescritas as dívidas exequendas 
respeitantes às contribuições cuja cobrança coerciva se pretende nos demais PEF identificados nas 
alíneas do probatório.

Vejamos, pois.
As dívidas exequendas objecto dos presentes autos e em relação à qual importa determinar se 

ocorreu a prescrição, respeitam a contribuições devidas à Segurança Social respeitantes aos anos de 
1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 e 2000, objecto de cobrança coerciva em 14 processos de execu-
ção fiscal diferentes, embora apensados, que contemplam períodos mensais vários desses anos (cfr. as 
alíneas A) a C) do probatório fixado).

Ao tempo da constituição das referidas dívidas, o prazo de prescrição estabelecido para as con-
tribuições à segurança social constava do Decreto -Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, cujo artigo 14.º esta-
belecia que «as contribuições e respectivos juros de mora prescrevem no prazo de dez anos», o mesmo 
dispondo o n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto.

O termo inicial do prazo de prescrição era o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido 
o facto tributário, ex vi do disposto no n.º 2 do artigo 34.º do Código de Processo Tributário (CPT), 
subsidiariamente aplicável (assim, JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária: Notas Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2010, pp. 49/50).

Sucede, contudo, que a entrada da Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto veio encurtar de 10 para 5 anos 
o prazo de prescrição das cotizações e contribuições devidas à segurança social, sendo este novo prazo 
mais curto aplicável (ou não) às dívidas em causa de acordo com a regra do n.º 1 do artigo 297.º do 
Código Civil, ou seja, o novo prazo é aplicável, contado da data de entrada em vigor da lei nova, a não 
ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para este se completar.

Ora, tendo a Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto entrado em vigor no dia 4 de Fevereiro de 2001 
(180 dias após a sua publicação  - cfr. o seu artigo 119.º), é com referência a esta data que há -de determinar-
-se relativamente a cada uma das dívidas qual o prazo a aplicar, elegendo como aplicável o prazo novo, 
considerado em abstracto, ou seja, sem ponderar a interferência de causas de suspensão ou interrupção 
da prescrição que possam vir a ocorrer na vigência da lei nova (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, op. 
cit., pp. 94/95), salvo se o estabelecido na lei antiga, concretamente considerado, primeiro se perfizer, 
em obediência ao disposto no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil.

O novo prazo de cinco anos, contado desde a data da entrada em vigor da lei nova – 4 de Fevereiro 
de 2001 -, é, obviamente, aplicável às dívidas exequendas respeitantes aos períodos de Julho de 1997 
em diante, pois que, para estas dívidas, a aplicação da lei nova traduz -se num encurtamento do prazo 
de prescrição (artigo 297.º n.º 1 do Código Civil), pois que naquela data, segundo a lei antiga (mesmo 
sem computar as interrupções ou suspensões que ocorreram), faltava mais de cinco anos para o prazo 
de prescrição se completar.

Mas, contrariamente ao decidido, também o prazo de cinco anos da lei nova é aplicável às dí-
vidas mais antigas (de Janeiro de 1993 a Junho de 1995, objecto dos processos de execução fiscal 
números 1880 -1993/01037625, 1880 -1994/01004409; 1880 -1994/01021656; 1880 -1994/01027930; 
1880 -1995/01006258 e 1880 -1995/01022660), pois que, contando -se o prazo de prescrição decorrido 
à sombra da lei antiga em concreto, nele computando as interrupções e suspensões que hajam tido 
lugar, tem de concluir que também a 4 de Fevereiro de 2001 havia decorrido, para todas elas, menos 
cinco anos do prazo.

É que, como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no seu parecer junto aos autos, 
as instaurações das respectivas execuções fiscais (ocorridas em 15/11/1993, 25/2/1994, 26/5/1994, 
18/10/1994, 9/5/1995 e 28/12/1995 – cfr. as alíneas A) a D) do probatório fixado) interromperam os 
prazos de prescrição em curso, ex vi do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do CPT  - vigente ao tempo da 
instauração das execuções e por isso aplicável (artigo 12.º n.º 2 do Código Civil) – e, embora essas 
interrupções se tivessem “degradado” em suspensões do prazo em virtude de paragem do processo de 
execução fiscal por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte em todas elas, salvo as 
dívidas objecto do processo de execução fiscal n.º 1880 -1995/01022660 (em que o ano de paragem do 
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processo executivo só se perfez em data posterior à da entrada em vigor da lei nova – cfr. a alínea H.6 
do probatório), importa considerar que os prazos de prescrição estiveram suspensos, por força do dis-
posto no n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 124/96 de 10 de Agosto, entre 27 de Fevereiro de 1998 
e 11 de Fevereiro de 2000 (cfr. as alíneas J) e L) do probatório, pois que foram incluídas no regime de 
regularização de dívidas criado por esse diploma (cfr. a alínea I) do probatório).

É certo que a recorrente alega que tal suspensão dos prazos de prescrição não relevaria em virtude 
da inconstitucionalidade orgânica do artigo 5.º, n.º 5 do Decreto -Lei n.º 124/96 de 10 de Agosto (cfr. 
as conclusões 14.ª a 16.ª das suas alegações).

Não obstante, e como bem diz a sentença recorrida (cfr. sentença, a fls. 604 dos autos), embora este 
Supremo Tribunal tivesse já reconhecido padecer a referida norma de inconstitucionalidade orgânica, 
não é esse o julgado do Tribunal último em matéria de inconstitucionalidade das leis, pois que, como 
salienta o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no seu parecer supra transcrito, o Tribunal Cons-
titucional tem vindo a julgar não organicamente inconstitucional o n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 124/96, juízo com o qual entendemos dever -nos conformar (cfr. os acórdãos do Tribunal Constitu-
cional números 135/2010, 280/2010 e 301/2010).

Conclui -se, pelo exposto e em obediência ao prescrito no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil, 
que o prazo de prescrição aplicável a todas as dívidas exequendas é o de cinco anos, previsto na Lei 
n.º 17/2000, de 8 de Agosto, contado desde 4 de Fevereiro de 2001, data da entrada em vigor daquela 
lei (cfr. o seu artigo 119.º).

Definidos os prazos de prescrição aplicáveis, vejamos agora se estes ocorreram já, para o que 
haverá de tomar em conta as vicissitudes destes, em razão da ocorrência de factos com efeitos inter-
ruptivos ou suspensivos sobre os prazos de prescrição.

Sendo os efeitos jurídicos dos factos determinados pela lei vigente no momento da respectiva 
ocorrência, ex vi do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, há que verificar, em concreto, da ocorrência 
de factos com esses efeitos e da sua aplicabilidade ao caso dos autos.

Há que ponderar, nesta matéria, que, até à data da entrada em vigor da Lei n.º 17/2000, de 8 de 
Agosto, os factos interruptivos e suspensivos a ter em conta eram os previstos na lei tributária (no CPT, 
primeiro, e na Lei Geral Tributária  - LGT, depois, nas suas sucessivas redacções), subsidiariamente 
aplicável às dívidas por contribuições devidas à segurança social, e que a partir da data da entrada em 
vigor desta lei até à entrada em vigor do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social (aprovado pela Lei n.º 110/09, de 16 de Setembro e que entrou em vigor no passado 
dia 1 de Janeiro de 2011 – cfr. o artigo 6.º da Lei n.º 110/09, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 
n.º 119/09, de 30 de Dezembro) há que ter igualmente em conta a norma especial constante do n.º 4 do 
seu artigo 60.º, nos termos da qual «a prescrição interrompe -se por qualquer diligência administrativa, 
realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança 
da dívida» (reproduzida na Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro, que revogou aquela, e no artigo 60.º 
da Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, hoje revogada pelo Código Contributivo).

A partir da data da entrada em vigor do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previden-
cial de Segurança Social  - 1 de Janeiro de 2011 – há que considerar o que sobre a matéria dispõe o seu 
artigo 187.º, que versa nos termos seguintes:

Artigo 187.º

Prescrição da obrigação de pagamento à segurança social

1  - A obrigação do pagamento das contribuições e das quotizações, respectivos juros de mora 
e outros valores devidos à segurança social, no âmbito da relação jurídico -contributiva, prescreve no 
prazo de cinco anos a contar da data em que aquela obrigação deveria ter sido cumprida.

2  - O prazo de prescrição interrompe  -se pela ocorrência de qualquer diligência administrativa 
realizada, da qual tenha sido dado conhecimento ao responsável pelo pagamento, conducente à liqui-
dação ou à cobrança da dívida e pela apresentação de requerimento de procedimento extrajudicial de 
conciliação.

3  - O prazo de prescrição suspende -se nos termos previstos no presente Código e na lei geral.
Tendo por referência as considerações precedentes, averiguemos agora se estão prescritas as 

dívidas exequendas:
A) Contribuições devidas à segurança social de Janeiro a Julho de 1993, objecto do PEF 

n.º 1880 -199301037625; de Agosto a Outubro de 1993, objecto do PEF n.º 1880 -1994/01004409; 
de Novembro de 1993 a Fevereiro de 1994, objecto do PEF n.º 1880 -1994/01021656; de Março 
de 1994 a Junho de 1994, objecto do PEF n.º 1880 -1994/01027930; de Janeiro a Junho de 1995, 
objecto do PEF n.º 1880 -1995/01022660 e de Julho de 1997 a Fevereiro de 1998, objecto do PEF 
n.º 1880 -1995/01020927.
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O prazo de prescrição começou a correr no dia 4 de Fevereiro de 2001 (pois que não estava nem 
interrompido, nem suspenso quando a Lei n.º 17/2001 entrou em vigor) e terminou 5 anos depois, sem 
ocorrência de interrupções ou suspensões relevantes.

De facto, embora em Janeiro de 2002 o contribuinte tenha requerido um procedimento extrajudicial 
de conciliação, no qual reconheceu a dívida à Segurança Social vencida até essa data (cfr. a alínea N) 
do probatório fixado), a lei então vigente não atribuía a tal requerimento qualquer efeito sobre o prazo 
de prescrição, pois que como tal o não previa (tal previsão apenas veio a ser consagrada no n.º 2 do 
artigo 187.º do Código Contributivo, aplicável desde 1 de Janeiro do presente ano), ao reconhecimento 
da dívida não atribui o legislador efeitos quanto ao prazo de prescrição e a apresentação de tal reque-
rimento não se consubstancia na realização de “diligência administrativa” tendente à liquidação ou 
cobrança. O mesmo vale para o procedimento extrajudicial de conciliação requerido em 15 de Janeiro 
de 2007, a que se refere a alínea O) do probatório fixado.

Por outro lado, relativamente às dívidas objecto dos processos n.º 1880 -199301037625, 
n.º 1880 -1995/01022660 e n.º 1880 -1995/01020927, embora a reclamante tenha sido notificada pes-
soalmente após a realização da penhora, por carta registada com aviso de recepção, assinado por 
Maria Manuel Ferreira Fernandes (cfr. a alínea R) do probatório fixado), tal só sucedeu em 22/4/2008, 
ou seja, já após o prazo de prescrição se ter completado, pelo que este facto interruptivo já não afecta 
o prazo de prescrição, pois que este se completara já.

Estão, pois, prescritas todas estas dívidas exequendas.
B) Contribuições devidas à segurança social de Julho a Dezembro de 1994, objecto do PEF 

n.º 1880 -1995/010006258.
O prazo de prescrição também começou a correr no dia 4 de Fevereiro de 2001, terminando 

5 anos depois, se não tivesse ocorrido, em 19 de Abril de 2005 (logo, antes do prazo de prescrição se 
completar) a notificação pessoal da executada após a realização da penhora a que se refere a alínea S) 
do probatório fixado.

Este facto, a que deve atribuir -se efeito interruptivos nos termos do n.º 2 do artigo 49.º da Lei 
n.º 32/2002 (em vigor à data da notificação) – pois que se consubstancia numa diligência administrativa 
tendente à cobrança da dívida realizada com o conhecimento do devedor  - interrompeu até ao presente 
o prazo de prescrição, pois que a execução fiscal está ainda em curso e a interrupção só cessaria com 
o termo do processo, nos termos do n.º 1 do artigo 327.º do Código Civil.

Não estão, pois, prescritas as dívidas exequendas relativas às contribuições devidas à segu-
rança social de Julho a Dezembro de 1994, objecto do PEF n.º 1880 -1995/010006258

C) Contribuições devidas à segurança social de Março a Agosto de 1998, objecto do 
PEF n.º 1880 -1999/010011553; de Novembro de 1998 a Março de 1999, objecto do PEF 
n.º 1880 -1999/01032208, de Novembro e Dezembro de 1999, objecto do PEF n.º 1880 -2000/01023748 
e de Janeiro a Abril de 2000, objecto do PEF n.º 1880 -2000/01030396 e de Fevereiro de 2000, 
objecto do PEF n.º 1880 -2001/010011736.

À data da entrada em vigor da Lei n.º 17/2000, os prazos de prescrição relativos a estas dívidas 
exequendas estavam interrompidos em virtude das citações para os processos executivos a que se refe-
rem as alíneas E.8, E.9, E.10 e G) do probatório fixado e fls. 224 do apenso, ocorridas já na vigência da 
Lei Geral Tributária na redacção da Lei n.º 100/99, de 26 de Julho (cujo n.º 1 do seu artigo 49.º atribui 
efeitos interruptivos à citação). Estas interrupções não se haviam ainda “desgraduado” em suspensões 
do prazo, pois à data da entrada em vigor da Lei 17/2000 os processos não haviam parado por facto 
não imputável ao contribuinte por mais de um ano.

Entendendo -se, embora, que mesmo após a entrada em vigor da Lei n.º 17/2000 e até à revogação 
do n.º 2 do artigo 49.º da Lei Geral Tributária (operada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro) 
a paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte tinha por efeito 
a “desgraduação” do efeito interruptivo da prescrição em efeito suspensivo, o certo é que o prazo de 
oito anos de prescrição não se havia completada aquando da revogação e nestes processos realizaram-
-se, antes daquela data, outras diligências administrativas conducentes à cobrança da dívida que in-
terromperam os prazos de prescrição em curso, a saber, a citação pessoal após penhora, ocorrida em 
22 de Abril de 2008, a que se refere a alínea R) do probatório fixado bem como, no caso do processo 
n.º 1880 -2000/01023748, a citação pessoal após a penhora a que se refere a alínea V) do probatório 
e no caso do processo n.º 1880 -2000/01030396, a notificação pessoal após penhora a que se refere a 
alínea X) do probatório.

Não estão, pois, prescritas as dívidas exequendas relativas às contribuições devidas à segu-
rança social de Março a Agosto de 1994, objecto do PEF n.º 1880 -1999/010011553, de Novembro 
de 1998 a Março de 1999, objecto do PEF n.º 1880 -1999/01032208, de Novembro e Dezembro de 
1999, objecto do PEF n.º 1880 -2000/01023748 e de Janeiro a Abril de 2000, objecto do processo 
de execução fiscal n.º 1880 -2000/01030396.

D) Contribuições devidas à segurança social de Abril a Outubro de 1999, objecto do PEF 
n.º 1880 -2000/01019570 e de Maio a Setembro de 2000, objecto do PEF n.º 1880 -2001/010110611



463

Os prazos de prescrição iniciaram -se à data da entrada em vigor da Lei 17/2000, mas foram inter-
rompidos ainda no decurso do ano de 2001 em virtude das citações para a execução a que se referem 
as alíneas F) e E.12 do probatório fixado.

Este facto, interrompeu para a prescrição todo o tempo decorrido, não se iniciando novo prazo 
até ao termo dos processos executivos (cfr. o n.º 1 do artigo 327.º do Código Civil).

Acresce que nestes processos se realizaram outras diligências administrativas conducentes à 
cobrança da dívida que interromperiam o prazo de prescrição (caso este estivesse em curso), a saber, a 
citação pessoal após penhora, ocorrida em 22 de Abril de 2008, a que se refere a alínea R) do probatório 
fixado, bem como, no caso do processo n.º 1880 -2000/01019570, as citações pessoais após a penhora 
a que se referem as alíneas V) e W) do probatório.

Não estão, pois, prescritas as dívidas exequendas relativas às contribuições devidas à se-
gurança social de Abril a Outubro de 1999, objecto do PEF n.º 1880 -2000/01019570 e de Maio a 
Setembro de 2000, objecto do PEF n.º 1880 -2001/010110611.

Pelo exposto, impõem -se concluir que o recurso merece parcial provimento, por estarem prescritas as 
dívidas exequendas relativas a contribuições devidas à segurança social de Janeiro a Julho de 1993, objecto 
do PEF n.º 1880 -199301037625; de Agosto a Outubro de 1993, objecto do PEF n.º 1880 -1994/01004409; 
de Novembro de 1993 a Fevereiro de 1994, objecto do PEF n.º 1880 -1994/01021656; de Março 
de 1994 a Junho de 1994, objecto do PEF n.º 1880 -1994/01027930; de Janeiro a Junho de 1995, 
objecto do PEF n.º 1880 -1995/01022660 e de Julho de 1997 a Fevereiro de 1998, objecto do PEF 
n.º 1880 -1995/01020927, não estando prescritas as demais dívidas exequendas.

 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do Supremo Tribunal Administrativo, em conceder parcial provimento ao recurso, julgando par-
cialmente procedente a reclamação e revogando a sentença recorrida na parte em que julgou não 
prescritas as dívidas exequendas exequendas relativas a contribuições devidas à segurança social de 
Janeiro a Julho de 1993, objecto do PEF n.º 1880 -199301037625; de Agosto a Outubro de 1993, ob-
jecto do PEF n.º 1880 -1994/01004409; de Novembro de 1993 a Fevereiro de 1994, objecto do PEF 
n.º 1880 -1994/01021656; de Março de 1994 a Junho de 1994, objecto do PEF n.º 1880 -1994/01027930; 
de Janeiro a Junho de 1995, objecto do PEF n.º 1880 -1995/01022660 e de Julho de 1997 a Fevereiro 
de 1998, objecto do PEF n.º 1880 -1995/01020927, e julgando, quanto às demais, improcedente a re-
clamação deduzida, pois que não se encontram prescritas.

Custas pela recorrente, na proporção do vencimento.

Lisboa, 22 de Março de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 22 de Março de 2011.

Assunto:

Omissão da especificação de factos provados. Nulidade.

Sumário:

Se a decisão recorrida for totalmente omissa quanto aos factos provados necessários à 
aplicação do direito, verifica -se omissão absoluta de julgamento em matéria de facto, 
a ser conhecida oficiosamente, face ao disposto no n.º 3 do artigo 729.º do CPC.

Processo n.º 717/10 -30.
Recorrente: Escola de Condução Atlântida, 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. Escola de Condução Atlântica, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre para este STA 

da decisão que, proferida pelo TAF de Ponta Delgada, em 2/6/2010, lhe julgou improcedente a impug-
nação judicial deduzida contra as liquidações de IVA (nº 091198190, no montante de 2.358,44 Euros e 
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n.º 09198192, no montante de 2.377,51 Euros) respeitantes, respectivamente, aos 1º e 2º trimestres de 
2007, bem como da liquidação relativa aos respectivos juros compensatórios do 1º trimestre (liquidação 
n.º 09198191, no montante de 39,80 Euros).

1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
 - A sentença recorrida não apreciou nenhuma das ilegalidades invocadas na impugnação:
. No caso da credenciação dos agentes da inspecção tributária, porque a apreciação se fixou, e 

ficou, pela questão da ilegalidade formal, e de facto sem reflexo na ilegalidade do acto tributário, ig-
norando a ilegalidade intrínseca  - e não controlável por parte da impugnante no acto de inspecção  - do 
respectivo acto administrativo, originada quer pela falta de indicação da entidade que o praticou, e no 
uso de que competência o fez, mas também, e sobretudo, por a sua prática não se mostrar reportada a 
esse outro, necessário mas inexistente, acto administrativo anterior e hierarquicamente superior que o 
fundamentasse, e legitimasse.

. No caso da extensão dos efeitos anulatórios da sentença judicial que anulou os primeiros actos 
tributários, porque se limita a acolher a convicção da Fazenda Pública de que ela teria abrangido os 
actos administrativos anteriores ao acto tributário, mas sem fundamentar essa conclusão, e identifi-
cando até esses actos com os praticados no procedimento inspectivo, e sem contraditar as razões de 
direito invocadas na impugnação que apontam no sentido da impossibilidade legal de essa extensão 
se verificar.

. Quanto às demais ilegalidades, porque a invocação da convalidação dos actos ilegais em actos 
legais com o decurso do prazo de três meses do n.º l do artigo 59º do CPTA prejudicou essa apreciação, 
quando é certo que o artigo 86º da LGT impede que essa convalidação se tenha verificado, e que é o 
processo de impugnação o lugar próprio para invocar as ilegalidades de que tais actos padecem, na 
exacta medida em que se reflictam na legalidade dos actos tributários, e só nessa.

Termina pedindo o provimento do recurso e que seja revogada a sentença recorrida e apreciada 
toda a matéria invocada na impugnação que, com fundamento nela, deverá ser julgada procedente.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP não emitiu Parecer.
1.5. Suscitada que foi, pelo relator, a questão prévia da eventual nulidade da sentença, por falta 

absoluta de fundamentação de facto e tendo as partes sido notificadas para, querendo, sobre ela se 
pronunciarem, apenas a recorrente o veio fazer, reiterando, no fundamental, o que já havia alegado no 
recurso.

1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Importa, desde já, apreciar a questão suscitada pelo relator, atinente à alegada omissão, por 

parte da sentença recorrida, da factualidade julgada provada.
2.1. Ora, atentando na decisão, constata -se que, na verdade, não contém qualquer probatório 

autonomamente formalizado, no qual se especifiquem os factos provados e não provados.
Com efeito, a sentença, iniciando com o respectivo Relatório, passa imediatamente para a apre-

ciação do que considerou ser o mérito da impugnação, nos termos seguintes:
«Não há excepções, nulidades ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito, ao 

qual me julgo habilitado a, sem mais, aceder.
Tem óbvia razão a contestante, ao referir que a sanção pela falta de credenciação se esgota na 

possibilidade de recusa de cooperação por parte do inspeccionado, ficando tal omissão sanada caso 
não haja tal atitude.

Bem como no alcance com que interpretou a decisão anulatória da primitiva liquidação, que anu-
lou esta por vício que não inquina os demais actos validamente praticados do procedimento inspectivo 
que originou a liquidação e que, corrigido o acto viciado, deram lugar à segunda liquidação, ora posta 
em crise.

Quanto às ilegalidades de que sofreriam os mesmos actos, como bem anota o senhor Procurador 
no seu esclarecido parecer, sempre se teriam convalidado, esgotado que foi o prazo de três meses 
previsto no artigo 59º, n.º l, do CPTA, para a sua impugnação, dado tratar -se de anulabilidade  - cfr os 
artigos 123º, n.º l, 133º e 135º do CPA.

Por tudo o exposto, a impugnação deve ser julgada improcedente.»
2.2. Porém, como é sabido, a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-

tivo, em recursos em processos julgados inicialmente pelos tribunais tributários de 1ª instância, apenas 
conhece de matéria de direito – alínea b) do art. 26º do ETAF (na redacção da Lei 107 -D/2003 de 31.12) 
tendo, portanto, meros poderes de revista, limitando -se à aplicação do direito aos factos materiais fi-
xados pelo tribunal recorrido (nº 1 do art. 729º do CPC), sendo que, por outro lado, o n.º 2 do art. 123º 
do CPPT, tal como o n.º 2 do art. 659º do CPC, estabelecem a obrigação de o tribunal discriminar a 
matéria provada da não provada.

E se a decisão recorrida não contiver os factos necessários a tal aplicação do direito, não estaremos, 
sequer, perante a nulidade de sentença prevista no n.º 1 do art. 125º do CPPT, nulidade dependente de 
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arguição das partes e não cognoscível oficiosamente pelo tribunal de recurso, mas estaremos, antes, 
perante uma omissão absoluta de julgamento em matéria de facto, que pode ser conhecida oficiosa-
mente, face ao disposto no n.º 3 do art. 729º do CPC, aplicável por força da alínea e) do art. 2º do CPPT 
(cfr. os acs. do STA, de 18/2/2004, rec. n.º 1670/03; de 17/3/2004, rec. n.º 1913/03; de 20/4/2004, 
rec. n.º 1827/03; de 17/11/2004, rec. n.º 0553/04; de 12/1/2011, rec. n.º 0638/10; e de 10/3/2011, rec. 
n.º 0716/10, neste sendo, aliás, interveniente a também aqui recorrente).

É o que sucede no presente caso.
Com efeito, em face do teor da sentença recorrida constata -se desde logo que não contém qual-

quer probatório ou especificação dos factos provados e não provados, verificando -se a completa e total 
preterição da operação de julgamento da matéria de facto essencial para a apreciação das questões que, 
afinal, vieram a ser analisadas e objecto de decisão.

Omissão essa que, como acima se disse, impede este Tribunal de recurso de levar a cabo a sua 
actividade jurisdicional, comprometendo a possibilidade de revisão da decisão impugnada.

Tanto mais que a impugnante havia invocado, em sede de petição inicial, as ilegalidades que a 
própria sentença enumerou no respectivo Relatório como sendo as seguintes:

— não constar do despacho de 20/12/2006, que desencadeou o procedimento inspectivo externo, 
a identificação do seu autor, omissão que ofende o disposto no artigo 123º, n.º 2, alínea a), do CPA;

— o mesmo suceder com o acto administrativo que ordenou a primeira acção de inspecção, profe-
rido a 2/2/2007, o qual além disso está ferido do vício de falta de fundamentação, omissão que ofende 
o disposto no art. 46º, n.º 5, do RCPIT;

— falta de notificação prévia da primeira acção de inspecção, exigida nos termos do art. 49º do 
RCPIT, sem que fosse expressamente invocado qualquer fundamento para a sua dispensa, ao abrigo 
do disposto no art. 50º do mesmo diploma;

— nulidade da notificação da segunda acção de inspecção, como previsto no art. 39º, n.º 9, do 
CPPT, porque está assinada por alguém que não demonstra ter a necessária competência delegada para 
o fazer;

— ilegalidade por ausência de despacho a ordenar os actos praticados na segunda inspecção, 
autorizando a alteração da primeira acção ou o desencadeamento de nova acção;

— ilegalidade da ordem de serviço de 5 de Setembro, que credenciaria os agentes da inspecção para 
a segunda acção, porque não foi reportada a despacho anterior do Director de Finanças que a legitimasse 
e porque não contém a indicação da entidade que o proferiu e no uso de que competência o fez;

— ilegalidade dos actos administrativos praticados pelo Director de Finanças no âmbito do pro-
cedimento de revisão da matéria tributável após as decisões judiciais que anularam actos tributários 
resultantes de procedimento anterior com o mesmo objecto, porque não foram formalmente praticados, 
porque a revogação e substituição de actos anteriores não se mostra baseada no único fundamento le-
galmente admitido — o da invalidade dos actos revogados — e porque essas revogação e substituição 
não foram feitas no prazo em que, legalmente, o podiam ser.

3. Assim, porque o tribunal de 1ª instância tem, necessariamente, de determinar a matéria de facto 
que considera provada e não provada em ordem à respectiva solução de direito que considera aplicável 
e porque, no caso presente, se verifica total omissão da pertinente factualidade, impõe -se a anulação 
oficiosa da sentença, ao abrigo do disposto no citado n.º 3 do art. 729º do CPC, com a consequente 
devolução dos autos à instância para que aí se proceda ao julgamento e fixação de base factual sufi-
ciente para a decisão de direito, ficando, deste modo, prejudicada a apreciação das demais questões 
suscitadas no recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em anular a sentença recorrida e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância, 

para prolação de nova decisão com especificação dos factos que se julguem provados e não provados.
Sem custas

Lisboa, 22 de Março de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — António Calhau. 

 Acórdão de 22 de Março de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Indeferimento liminar. Legalidade em concreto. Convolação 
para impugnação. Tempestividade. Nulidade. Anulabilidade.
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Sumário:

 I — A invocação da inexistência do facto tributário subjacente à liquidação da dívida 
exequenda reconduz -se a fundamento que envolve apreciação da legalidade con-
creta da liquidação, por alegada falta de incidência objectiva (inexistência do 
facto tributário).

 II — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 97.º da LGT deverá ordenar -se “a 
correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”, 
estabelecendo, igualmente, o n.º 4 do artigo 98.º do CPPT que “em caso de erro 
na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada, nos 
termos da lei”.

   A convolação é admitida desde que não seja manifesta a improcedência ou 
intempestividade do meio processual para o qual a petição inicial for adequada.

 III — A alegada simulação do negócio jurídico subjacente à liquidação impugnada 
reconduz -se, em sede de impugnação desta, à invocação de inexistência de facto 
tributário, o que envolve mera anulabilidade, pelo que tal impugnação teria que 
ser apresentada no prazo previsto no artigo 102.º, n.º 1 do CPPT, não sendo 
aplicável o disposto no n.º 3 deste normativo.

Processo n.º 749/10 -30.
Recorrente: Condomínio Fechado dos Choupos, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Condomínio Fechado dos Choupos, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo 

Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 19 de Fevereiro de 2010, que 
lhe indeferiu liminarmente a petição inicial de oposição à execução fiscal n.º 1880 -2009/01082604, 
do Serviço de Finanças de Santo Tirso, por não ter sido alegado algum dos fundamentos de oposição 
admitidos no n.º 1 do art. 204º do CPPT.

1.2. A recorrente termina as alegações do recurso com a formulação da Conclusões seguintes:
1  - Foram dados como provados todos os requisitos da simulação do negócio, que conduzem à 

sua nulidade.
2  - A oposição deveria ter sido julgada procedente.
3 – A recorrente não questiona a legalidade da liquidação adicional de IMT nem a avaliação do 

prédio de que aquela (liquidação) resulta.
4 – Na sua oposição a Recorrente não discute a legalidade da liquidação mas sim a inexistência 

de facto tributário que lhe está subjacente.
5 – A inexistência do facto tributário não contende nem envolve a apreciação da legalidade da 

liquidação.
6 – A oposição é o meio adequado para a apreciação da pretensão da recorrente.
7 – Ainda que assim não se entendesse, sempre seria possível a convolação da petição em impug-

nação judicial, para o que não se colocavam questões de tempestividade, já que a nulidade que pode 
ser invocada a todo o tempo.

8  - O Estado não pode ser entendido como terceiro na economia do art. 243º do C. Civil.
9  - A Administração Fiscal deve desconsiderar os efeitos jurídico -tributários do negócio nulo.
10  - A nulidade poderia e deveria ter sido declarada neste processo, tanto mais que foram dados 

como provados todos os requisitos atinentes à simulação, não carecendo qualquer intervenção dos 
tribunais comuns.

11  - A invocação da simulação não constitui exercício ilegítimo de um direito ou o seu abuso.
12 – Foi violado o disposto nos artigos 204º/1 alínea i) do CPPT, 10º e 39º da LGT, 243º, 286º e 

334º do Código Civil.
Termina pedindo a revogação da decisão recorrida e que seja declarada a nulidade do negócio 

com a consequente destruição dos seus efeitos juridico -tributários.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu Parecer (fls. 122/124) 

no qual se pronunciou no sentido do não provimento do recurso, nos termos seguintes:
«Alega a recorrente que na sua oposição não discute a legalidade da liquidação mas sim a inexis-

tência de facto tributário que lhe está subjacente.
E que a inexistência do facto tributário não contende nem envolve a apreciação da legalidade da 

liquidação.
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Mais alega que, mesmo que assim não se entendesse, sempre seria possível a convolação da petição 
em impugnação judicial, para o que não se colocavam questões de tempestividade, já que a nulidade 
que pode ser invocada a todo o tempo.

Fundamentação:
Como se vê da decisão recorrida a oposição foi julgada improcedente por não terem sido alegados 

fundamentos admitidos pelo art. 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário, nomeadamente 
pela alínea i) do seu n.º l.

E na verdade da materialidade descrita na petição inicial resulta manifesto que os fundamentos 
invocados se reconduzem à ilegalidade concreta e relativa da dívida exequenda.

Efectivamente a recorrente invoca a inexistência do facto tributário subjacente à liquidação da 
dívida exequenda, o que envolve apreciação da legalidade concreta da liquidação e não cabe na previsão 
da referida alínea i).

Com efeito, e como anota Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo 
Tributário, anotado, 5ª edição, vol. II, pag. 368, a alínea i) do n.º l do art. 204º do CPPT constitui «uma 
disposição com carácter residual em que serão enquadráveis todas as situações não enquadráveis nas 
outras alíneas do mesmo número, em que há um facto extintivo ou modifícativo da dívida exequenda 
ou que afecta a sua exigibilidade».

Assim os fundamentos previstos na referida alínea devem consubstanciar -se, como vem enten-
dendo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, em factos modificativos ou extintivos 
da dívida, ou que afectam a sua exigibilidade, importando a sua verificação, consequentemente, a 
impossibilidade de prosseguimento da instância executiva, ao menos, nos precisos termos em que foi 
instaurada  - cf., neste sentido. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 12.02.2003, 1529/02, 
in vvwvv.dgsi.pt.

Não é seguramente esse o caso do fundamento invocado que se prende com a existência do facto 
tributário subjacente à liquidação da dívida exequenda.

A argumentação da recorrente deverá improceder, pois, nesta parte.
O mesmo se diga em relação à possibilidade de convolação da petição em impugnação judicial.
Alega a recorrente que sempre seria possível a convolação da petição em impugnação judicial já 

que a nulidade pode ser invocada a todo o tempo.
Mas não se nos afigura que lhe assista razão.
Nos termos do art. 102º, n.º 3 do Código de Procedimento e Processo Tributário a impugnação 

pode ser deduzida a todo o tempo, se o fundamento for a nulidade.
Como sublinha João António Valente Torrão, no seu Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, pag. 451, «nem o CPPT, nem a LGT nos dão qualquer noção do que sejam actos tributários 
nulos. Sendo assim, teremos de recorrer ao que dispõe nesta matéria (actos administrativos nulos) o 
CPA, subsidiariamente aplicável por força do disposto nos artigos 2º, alínea d) do CPPT e 2º, alínea c) 
da Lei Geral Tributária».

E nos termos daquele normativo “são nulos os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais 
ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade”.

Ora no caso o fundamento da impugnação não é a nulidade do acto tributário.
O que a recorrente invoca é a nulidade do negócio jurídico subjacente à liquidação adicional de 

IMT impugnada, por simulação.
Ou seja, não a nulidade do acto tributário em si, mas sim a ilegalidade da liquidação por inexis-

tência do facto tributário gerador do imposto.
Daí que se entenda que bem andou a decisão recorrida ao julgar não admissível a convolação da 

oposição em impugnação da liquidação da dívida exequenda.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-

-se o julgado recorrido.»
1.5. A recorrente veio, entretanto, juntar aos autos certidão de documento já anteriormente junto (a 

fls. 111 a 119) – sentença proferida em 22/9/2010, no processo n.º 425/09.6TCGMR, que corre termos 
pela 1ª Vara de Competência Mista de Guimarães, que declarou:

a) a nulidade, por simulação absoluta, do contrato de compra e venda celebrado entre a aqui recor-
rente e António Alfredo Martins Teixeira, por escritura pública de 16/3/2006, rectificada por escritura 
de 14 de Novembro de 2006, relativamente ao prédio inscrito na matriz sob o art. 5298 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santo Tirso sob o n.º 2096 – Santo Tirso.

a) a nulidade, por simulação absoluta, do contrato de compra e venda celebrado entre António 
Alfredo Martins Teixeira e mulher Maria Adélia Machado Ferreira da Silva Teixeira e a sociedade 
Condomínio Fechado dos Choupos, S.A., por escritura pública de 4/4/2007, relativamente ao mesmo 
prédio supra identificado.

1.6. Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
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FUNDAMENTOS
2. Ainda que em sede de despacho de indeferimento liminar da oposição, julgaram -se provados 

os factos seguintes:
A) A oponente alega como fundamento da oposição a inexistência da dívida de qualquer imposto 

(fls. 4).
B) O fundamento da inexistência da dívida do imposto é a alegada nulidade, por simulação, do 

contrato de compra e venda que está subjacente à transmissão do imóvel que determinou a sua avaliação 
e consequente liquidação adicional do IMT que deu origem à divida exequenda (fls. 4).

C) A oponente, anteriormente denominada “Construções José Lopes, Lda.”, pessoa colectiva 
n.º 503912816, alega que em 2006 era devedora de avultadas quantias e que para criar dificuldades 
à acção dos seus credores acordou com António Alfredo Martins Teixeira a transmissão simulada do 
referido prédio (fls. 5 e 18).

D) Em 16/3/2006, no Cartório Notarial do Notário Aníbal Castro da Costa, em Vila Nova de Fa-
malicão, compareceu a oponente e António Teixeira para celebração de escritura de compra e venda, 
declarando a oponente vender o aludido prédio urbano a António Teixeira pelo preço de 600.004,46 € 
e este, por sua vez, declarando comprar o dito prédio (fls. 5 e 12 a 20).

E) Porém, nem a oponente nem António Teixeira manifestaram a sua vontade real (fls. 5).
F) A oponente nunca teve vontade de vender o prédio em causa, nem António Teixeira vontade 

de o comprar (fls. 5 e 6).
G) A oponente, ao declarar vender, e António Teixeira, ao declarar comprar, não quiseram con-

cretizar qualquer negócio (fls. 6).
H) A outorga da escritura em causa apenas teve como objectivo evitar que credores da oponente 

executassem o seu património (fls. 6).
I) A escritura de compra e venda celebrado no dia 16/03/2006 foi simulada, com o intuito de 

frustrar a execução do património da oponente por parte dos seus credores (fls. 7).
J) A oponente invoca na petição inicial da oposição como fundamento legal da oposição a alínea h), 

do n.º 1, do art. 204º do CPPT (fls. 4).
K) A data limite de pagamento da dívida exequenda ocorreu em 31/7/2008 (fls. 11).
L) A petição inicial da oposição foi apresentada em 23/11 /2009 (fls. 44 e 45).
3.1. Face a esta factualidade, o despacho recorrido decidiu pelo indeferimento liminar da presente 

oposição e pela impossibilidade legal de se ordenar a correcção para a forma de processo adequada 
(impugnação), por considerar, em síntese, que:

 - A oposição à execução fiscal só pode ter por fundamento qualquer dos previstos no n.º 1 do 
art. 204º do CPPT, devendo a respectiva petição inicial ser liminarmente indeferida quando nenhum 
daqueles seja invocado (al. b) do n.º 1 do art. 209º do CPPT).

 - Se os factos invocados constituírem fundamento de outra forma processual, deve ordenar -se a 
correcção do processo para a forma adequada (arts. 97º, n.º 3, da LGT e 98º, n.º 4 do CPPT).

No caso, embora a oponente invoque como fundamento da oposição a alínea i), do n.º 1 do art. 204º 
do CPPT, alega factos subsumíveis à ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, pois alega que não 
deve a quantia exequenda porque atenta a nulidade do contrato de compra e venda subjacente à avaliação 
do imóvel transmitido e à consequente liquidação do IMT que está na origem da quantia exequenda, 
está a invocar a inexistência do facto tributário subjacente à liquidação da dívida exequenda.

Tais factos contendem e envolvem a apreciação da legalidade da liquidação, ilegalidade esta que 
constitui fundamento de impugnação judicial e não de oposição: a ilegalidade em concreto da liquidação 
só pode ser invocada na oposição quando «a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso 
contra o acto de liquidação», o que não sucede no caso presente, já que a lei assegura ao recorrente o 
meio judicial de impugnação ou recurso da decisão: estando perante uma liquidação adicional de IMT, 
o oponente dispunha dos meios de impugnação judicial do valor da liquidação notificada, conforme 
resulta do disposto nos arts. 31º e 43º do CIMT, meios esses que a lei assegurava nos termos previstos 
nos arts. 68º, 70º e 97º e seguintes do CPPT (art. 31º, n.º 4, do CIMT).

 - A invocação na oposição de um fundamento legal para a impugnação judicial, poderia levar à 
convolação da petição inicial na forma do processo adequada (arts. 97º, n.º 3, da LGT e 98º, n.º 4, do 
CPPT). Porém, neste caso, atendendo à data limite de pagamento voluntário  - 31/1/2008  - e à data da 
apresentação da petição inicial desta Oposição  - 17/11/2009  - há muito que decorreu o prazo legal de 
impugnação (arts. 68º, 70º e 102º do CPPT), não obstando à intempestividade da impugnação a invo-
cação da nulidade, por simulação, do negócio jurídico subjacente à liquidação da dívida exequenda, 
desde logo, porque a oponente, enquanto simuladora não pode vir arguir a nulidade da simulação contra 
o Estado, enquanto terceiro de boa -fé (art. 243º, nºs. 1 e 2, do CC).

Pelo que não é legalmente admissível a convolação da oposição em impugnação judicial, quer 
por ser manifestamente extemporânea, quer porque a oponente também não pode invocar a alegada 
simulação como eventual fundamento da impugnação judicial, dado que (i) constituiria o exercício 
ilegítimo de um direito (arts. 243º n.º 1 e 334º do CC), dado que, (ii) face ao disposto no art. 10º da 
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LGT (segundo o qual a ilicitude verificada na transmissão do imóvel que esteve na origem da dívida 
exequenda não obsta à aplicação das regras legais de incidência tributária e à liquidação do imposto em 
dívida), a simulação do negócio subjacente à liquidação da dívida exequenda e as consequentes ilici-
tude e nulidade da transmissão não constituem fundamento para a impugnação judicial da liquidação e 
dado que (iii) também não é legalmente admissível a eventual convolação em processo de impugnação 
judicial do acto de fixação do valor patrimonial (art. 134º do CPPT). Ou seja, sempre a convolação da 
oposição em impugnação judicial constituiria, por ser manifesta a improcedência desta, a prática de 
um acto inútil, proibida por lei (art. l37º do CPC).

3.2. Discordando do assim decidido, a recorrente sustenta:
 - que, não está a questionar a legalidade da liquidação adicional de IMT nem a avaliação do prédio 

de que aquela (liquidação) resulta, questionando, antes, a inexistência do facto tributário que lhe está 
subjacente, o que não contende nem envolve a apreciação da legalidade da liquidação, sendo, por isso, 
a oposição o meio adequado para a apreciação de tal pretensão (cfr. Conclusões 1 a 6).

 - ainda que assim não se entendesse, sempre seria possível a convolação da petição em impug-
nação judicial, não se colocando questões de tempestividade, já que a nulidade pode ser invocada a 
todo o tempo, sendo que o Estado não pode ser entendido como terceiro na economia do art. 243º do 
CCivil e a AT deve desconsiderar os efeitos jurídico -tributários do negócio nulo; ou seja, tal nulidade 
poderia e deveria ter sido declarada neste processo, tanto mais que foram dados como provados todos 
os requisitos atinentes à simulação, não carecendo de qualquer intervenção dos tribunais comuns (cfr. 
Conclusões 7 a 11).

4. Face ao teor das Conclusões do recurso, as questões a decidir são, portanto, as de saber se, como 
decidido, havia fundamento para indeferimento liminar da oposição por nela não ter sido invocado 
nenhum dos fundamentos de oposição admitidos na lei, e em caso afirmativo, se devia ter -se ordenado 
que a oposição seguisse a forma de impugnação judicial.

Vejamos.
4.1. Em primeiro lugar importa, antes de mais, referir o seguinte:
É certo, por um lado, que o despacho recorrido, julgou desde já provada a factualidade que fez 

constar nas alíneas C) a I) do Probatório ali especificado e que tal factualidade se reporta a uma escritura 
de compra e venda outorgada em 16/3/2006.

Mas é também certo, por outro lado, que, de acordo com o que consta do documento de co-
brança de fls. 11 e da informação oficial de fls. 35, a presente dívida exequenda (processo executivo 
n.º 1880200901082604, instaurado em 10/10/2009) se reporta a uma liquidação de IMT (liquidação 
n.º 1374163) operada em 30/3/2007, no montante de 41.275,00 Euros, pela compra que a oponente 
efectuou a António Alfredo Martins Teixeira (e à qual se refere a escritura de compra e venda outorgada 
em 4/4/2007) do prédio urbano composto por uma parcela de terreno para construção, sito na Av. Sousa 
Cruz, freguesia e concelho de Santo Tirso, inscrito na matriz sob o artigo 5298.

Todavia, apesar de, como se disse, a factualidade que o despacho recorrido fez constar nas alíneas C) 
a I) do respectivo Probatório respeitar a uma escritura de compra e venda outorgada em 16/3/2006, o 
que é relevante, no caso e para as questões a apreciar no presente recurso, é, de uma parte, o teor da 
própria petição inicial da oposição e, de outra parte, quer a verificação da data limite de pagamento da 
dívida exequenda (que ocorreu em 31/7/2008  - fls. 11) quer da data em que a petição inicial da oposição 
foi apresentada (23/11/2009  - fls. 4 e 44/45) e als. K) e L) do dito Probatório.

Estamos, pois, perante situação diversa daquela a que se referem os acs. deste STA, de 12/1/2011, 
no rec. n.º 0766/10 e de 24/2/2011, rec. n.º 0765/10 (sendo que, neste último, o presente relator interveio 
como 2º adjunto), que respeitavam a impugnações também deduzidas pela ora recorrente.

Vejamos, pois, as questões a apreciar no presente recurso.
4.2. Do indeferimento liminar da oposição
Como se refere na decisão recorrida, a oposição à execução fiscal só é admissível quando se 

invoca um dos fundamentos taxativamente previstos nas várias alíneas do n.º 1 do art. 204º do CPPT, 
devendo ser liminarmente indeferida quando nenhum deles seja invocado (al. b) do n.º 1 do art. 209º 
do CPPT).

No caso dos autos, se atentarmos no teor da petição inicial, constatamos que a recorrente invoca, 
como causa de pedir, a inexistência do facto tributário, por a transmissão subjacente à liquidação da 
dívida exequenda (a transmissão a que se refere a escritura de compra e venda outorgada em 4/4/2007, 
do prédio urbano composto por uma parcela de terreno para construção, sito na Av. Sousa Cruz, freguesia 
e concelho de Santo Tirso, inscrito na matriz sob o artigo 5298, sendo a liquidação adicional efectuada 
na sequência de avaliação desse prédio), consubstanciar um negócio simulado, e consequente nulo.

Ora, esta invocação da inexistência do facto tributário subjacente à liquidação da dívida exe-
quenda, reconduz -se, ao invés do que a recorrente sustenta, a fundamento que, seguramente, envolve 
apreciação da legalidade concreta da liquidação, por alegada falta de incidência objectiva (inexistência 
do facto tributário).
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Porém, como vem sendo jurisprudência reiterada desta Secção do STA, «a legalidade do acto 
tributário de liquidação só pode ser válida e eficazmente controvertida ou questionada em processo 
de oposição à execução fiscal nos casos de ilegalidade abstracta (cfr. alínea a) do n.º 1 do art. 204º 
do CPPT) e, em casos de ilegalidade concreta, apenas quando a lei “não assegure meio judicial de 
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação” (cfr. alínea h) do n.º 1 do citado art. 204º).» (1)

E, assim sendo, só pode concluir -se que, no caso dos autos, a ilegalidade suscitada não se enquadra 
na referida alínea h), na medida em que, estando em causa o pagamento de dívida de IMT, a oponente 
podia impugnar judicialmente o respectivo acto de liquidação, nos termos do disposto nos arts. 31º e 
43º do CIMT, meios esses que a lei assegurava nos termos previstos nos arts. 68º, 70º e 97º e seguintes 
do CPPT (art. 31º, n.º 4, do CIMT).

E a recorrente também não podia obter tal apreciação por via da oposição à execução fiscal fun-
damentada na alínea i) do citado n.º 1 do art. 204º: com efeito e como resulta deste preceito legal, nele 
cabem quaisquer fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, a provar apenas por documentos, 
mas desde que não envolvam a apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda. O que, 
como vimos, não é o caso, pois, como salienta o MP no seu Parecer, citando o Cons. Jorge Lopes de 
Sousa, (2) a alínea i) do n.º l do art. 204º do CPPT constitui «uma disposição com carácter residual em 
que serão enquadráveis todas as situações não enquadráveis nas outras alíneas do mesmo número, 
em que há um facto extintivo ou modifícativo da dívida exequenda ou que afecta a sua exigibilidade». 
Por isso, os fundamentos susbsumíveis à previsão dessa alínea i) devem consubstanciar -se em factos 
modificativos ou extintivos da dívida, ou que afectam a sua exigibilidade, importando a sua verificação, 
consequentemente, a impossibilidade de prosseguimento da instância executiva, ao menos, nos preci-
sos termos em que foi instaurada  - neste sentido, cfr. o ac. deste STA, de 12/2/2003, rec. n.º 1529/02.

E como o fundamento previsto na alínea a) do mesmo preceito legal se reporta apenas à ilegalidade 
absoluta ou abstracta da dívida exequenda, ilegalidade essa decorrente da inexistência de lei em vigor 
à data dos factos a que respeita a obrigação e na qual se encontra prevista a sua liquidação ou donde 
conste a sua autorização para a sua cobrança na data em que ocorreu a liquidação (tudo por força do 
disposto nos arts. 106º, 108º e 202º da CRP), também o fundamento invocado no presente caso, não 
cabe neste normativo, já que nenhuma dúvida se suscita quanto à existência, na lei, do IMT em causa, 
no ano de 2007, pois que tal imposto foi aprovado pelo DL n.º 287/2003, de 12/11.

4.3. Da convolação da petição em impugnação judicial
Como se viu, o despacho recorrido não ordenou a convolação da oposição para a forma processual 

de impugnação, por entender que, atendendo à data limite de pagamento voluntário  - 31/1/2008  - e à data 
da apresentação da petição inicial  - 17/11/2009  - há muito que decorreu o prazo legal de impugnação, 
não obstando à intempestividade da impugnação a invocação da nulidade, por simulação, do negócio 
jurídico subjacente à liquidação da dívida exequenda, dado que constituiria o exercício ilegítimo de 
um direito (arts. 243º n.º 1 e 334º do CC), dado que, face ao disposto no art. 10º da LGT, a simulação 
do negócio subjacente à liquidação da dívida exequenda e as consequentes ilicitude e nulidade da 
transmissão não constituem fundamento para a impugnação judicial da liquidação e dado que também 
não é legalmente admissível a eventual convolação em processo de impugnação judicial do acto de 
fixação do valor patrimonial (art. 134º do CPPT).

Porém, nas Conclusões 7 a 11 a recorrente sustenta que sempre seria possível a convolação da 
petição em impugnação judicial, não se colocando a questão da tempestividade, já que a nulidade pode 
ser invocada a todo o tempo, sendo que o Estado não pode ser entendido como terceiro na economia 
do art. 243º do CCivil e a AT deve desconsiderar os efeitos jurídico -tributários do negócio nulo; ou 
seja, tal nulidade poderia e deveria ter sido declarada neste processo, tanto mais que foram dados 
como provados todos os requisitos atinentes à simulação, não carecendo de qualquer intervenção dos 
tribunais comuns.

Vejamos.
4.3.1. Dispõe -se no n.º 3 do art. 97º da LGT que deverá ordenar -se “a correcção do processo 

quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”.
E também o n.º 4 do art. 98º do CPPT estabelece que “em caso de erro na forma do processo, este 

será convolado na forma do processo adequada, nos termos da lei”.
Todavia, esta secção do STA tem vindo a entender que a convolação é admitida desde que não 

seja manifesta a improcedência ou intempestividade do meio processual para o qual a petição inicial 
for adequada, além da idoneidade da respectiva petição para o efeito.

Importa, pois, verificar se a impugnação seria, no caso, tempestiva, ou seja, se a petição inicial 
foi apresentada dentro dos prazos e pressupostos previstos no art. 102º do CPPT.

Ora, resultando dos autos [e como também consta das als. K) e L) do Probatório fixado no despacho 
recorrido] que a data limite de pagamento da dívida exequenda ocorreu em 31/7/2008 (fls. 11) e que a 
petição inicial da oposição foi apresentada em 23/11/2009 (fls. 44 e 45), sempre seria de concluir que a 
impugnação (caso fosse ordenado que a presente oposição passasse a seguir esta forma processual por 
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ser a forma adequada) foi apresentada para além do prazo de 90 dias previsto no n.º 1 do mencionado 
art. 102º do CPPT.

4.3.2. É certo que a recorrente alega que, por ter sido invocado como fundamento uma nulidade, 
a impugnação poderia ser deduzida a todo o tempo (nº 3 do art. 102º do CPPT) e, assim, sempre seria 
possível ordenar que a presente oposição seguisse sob a forma de impugnação judicial.

Mas, salvo o devido respeito, carece de razão legal.
Nos termos previstos 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, embora possa ser deduzida a todo o tempo, se o fundamento for a nulidade 
(nº 3 do mesmo artigo).

Mas, como salienta o MP, citando o cons. Valente Torrão (3) «nem o CPPT, nem a LGT nos dão 
qualquer noção do que sejam actos tributários nulos. Sendo assim, teremos de recorrer ao que dispõe 
nesta matéria (actos administrativos nulos) o CPA, subsidiariamente aplicável por força do disposto 
nos artigos 2º, alínea d) do CPPT e 2º, alínea c) da Lei Geral Tributária».

E nos termos daquele normativo «são nulos os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais 
ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade».

Os vícios do acto impugnado são, portanto, em regra, fundamento da sua anulabilidade, só im-
plicando a sua nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto ou 
quando houver lei que expressamente preveja esta 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 
outro lado, combinou -se este critério com o da enumeração exemplificativa  - a chamada nulidade por 
determinação da lei.

Como ensinam Aroso de Almeida e Fernandes Cadilha (4) «a nulidade constitui o regime de excep-
ção, 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 preteri-
ção 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)».

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.

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 liber-
dade e a dignidade das pessoas», (5) também, por outro lado, como aponta o cons. Jorge de Sousa, (6) 
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 de-
veres 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 repre-
sentam mais graves violações dos direitos tributários.»

Ora, no caso, o fundamento da impugnação que a recorrente invoca é a nulidade do negócio 
jurídico (por simulação deste) subjacente à liquidação adicional de IMT impugnada, ou seja, não é a 
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nulidade do acto tributário em si, mas sim a ilegalidade da liquidação por inexistência do facto tribu-
tário gerador do imposto.

Nem estamos, portanto, nem perante acto tributário a que se impute a falta de algum dos seus 
elementos essenciais, nos termos acima mencionados (elementos que sejam necessários para assegurar 
a sua exequibilidade), nem perante ofensa de um direito fundamental, para efeitos de o acto tributário 
(liquidação do IMT) em causa poder ser impugnado a todo o tempo, nos termos do referido no n.º 2 
do art. 102º do CPPT, sendo que, como também refere António Francisco de Sousa (7) por um lado o 
conteúdo essencial nem sequer se confunde «com a ideia de ofensa chocante e grave», pois não «se 
trata de maior ou menor intensidade e gravidade da ofensa jurídica» e, por outro lado, até mesmo 
o direito instrumental só assume a natureza de direito fundamental se o direito dominante for dessa 
natureza: «Um direito instrumental, por exemplo o direito de audiência prévia, assume a natureza de 
direito fundamental quando o direito dominante seja um direito fundamental».

Em suma, porque a alegada simulação do negócio jurídico subjacente à presente liquidação se 
reconduziria, em sede de impugnação desta, à invocação de inexistência de facto tributário, o que 
envolve mera anulabilidade, tal impugnação teria que ser apresentada no prazo previsto no art. 102º, 
n.º 1 do CPPT, não sendo aplicável o disposto no n.º 3 deste normativo.

E, assim sendo, face a esta intempestividade, o despacho recorrido também não podia (indepen-
dentemente das restantes considerações que, chamando à colação os arts. 243º n.º 1 e 334º do CC e 10º 
da LGT, ali são feitas acerca da alegada simulação como eventual fundamento da impugnação judicial), 
ordenar que a oposição seguisse na forma de impugnação.

Pelo que, nesta matéria, decidiu de acordo com a lei aplicável, não ocorrendo a violação do dis-
posto nos invocados normativos, improcedendo, consequentemente, também as Conclusões 7ª a 11ª 
do recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6..

Lisboa, 22 de Março de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Brandão de Pinho — Isabel 
Marques da Silva.

(1) Cfr. ac. de 29/10/2008, rec. n.º 0272/08.
(2) Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado, 5ª edição, vol. II, pag. 368.
(3) CPPT, pag. 451.
(4) Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, vol. I, pag. 247.
(5) Cfr. Vieira de Andrade, in Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, pág. 87, citado no ac. deste 

STA, de 8/1/2006, rec. 0901/05.
(6) CPPT anotado e comentado, Volume I, 5ª edição, 2007, anotação 7 ao art. 124º, pags. 881/882.
(7) CPA anotado e comentado, anotação 27 ao art. 133º, pag. 379. 

 Acórdão de 22 de Março de 2011.

Assunto:

IRC. Taxa reduzida. Decisão da Comissão Europeia. Liquidação adicional. Acto de 
execução. Recuperação de auxílio. Juros compensatórios.

Sumário:

 I — A questão da eventual retroactividade fiscal decorrente da decisão da Comissão 
Europeia de recuperar os auxílios concretizados nas reduções de taxas previstas 
no artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20/11 deveria ter 
sido ser suscitada — como foi — em sede de sindicância judicial dessa decisão 
da Comissão.

 II — Tendo o TJUE decidido que a Comissão das Comunidades Europeias, ao declarar 
incompatível com o mercado comum a parte do regime de auxílios referida no n.º 1, 
na medida em que se aplica às empresas que exercem actividades financeiras, não 
cometeu um erro manifesto de apreciação, quer quanto aos factos, quer quanto 
ao direito, a liquidação impugnada nos autos limitou -se a dar cumprimento à 
decisão da Comissão, pelo que, não lhe sendo assacados vícios próprios, não é 
susceptível de anulação.
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 III — Não são devidos juros compensatórios se o contribuinte, ao proceder à autoli-
quidação de IRC, se limitou a respeitar o enquadramento legal vigente na altura 
e de acordo com o qual aplicou taxa reduzida constante do artigo 5.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/99/A de 20 de Janeiro, a qual só mais tarde veio a ser 
considerada pela Comissão das Comunidades Europeias como incompatível com 
o mercado comum (Decisão de 11 de Dezembro de 2002).

Processo n.º 791/10 -30.
Recorrente: BANIF — Banco Internacional do Funchal, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – BANIF – Banco Internacional do Funchal, SA, com sede em Ponta Delgada, não se confor-
mando com a decisão do Mmo. Juiz do TAF de Ponta Delgada que julgou improcedente a impugnação 
judicial por si deduzida contra os actos de liquidação adicional de IRC relativos aos anos de 2003 a 
2005, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

a) O presente recurso vem interposto da decisão proferida no processo à margem referenciado, 
que julgou improcedente a impugnação judicial de três actos tributários, relativos a IRC;

b) O ora Recorrente não se conforma com a sentença recorrida, porquanto a execução da Decisão 
da Comissão Europeia implica a prática de actos que violam os princípios fundamentais do Estado de 
direito democrático, como são o princípio da legalidade fiscal, incluindo o sub -princípio da não retro-
actividade das leis fiscais, bem como os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança 
legítima dos cidadãos;

c) Desde logo, as liquidações adicionais de IRC emitidas em execução da Decisão da Comissão 
implicam a cobrança retroactiva de impostos relativamente a situações tributárias já cumpridas e vali-
dadas pela Administração tributária de acordo com a lei em vigor;

d) Atente -se que, nas datas em que o ora Recorrente liquidou os seus impostos, o sistema infor-
mático da Administração Fiscal não permitia liquidá -los a outra taxa que não a taxa reduzida imposta 
pelo artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de Janeiro;

e) Pelo que, a aplicação posterior de nova taxa (não prevista na lei) é uma intolerável cobrança 
retroactiva de impostos, manifestamente violadora do disposto no artigo 103.º, n.º 3 da CRP;

f) Tais actos de liquidação são igualmente violadores do princípio da legalidade fiscal, que nas 
palavras dos Profs. Gomes Canotilho e Vital Moreira: «O n.º 2 garante o princípio da legalidade fiscal, 
um dos elementos essenciais do Estado de direito constitucional»  - (Coimbra Editora) Constituição da 
República Portuguesa Anotada, artigos 1.º a 107.º, 4.ª Edição, pág. n.º 1090 (sublinhado nosso);

g) Isto porque, a taxa aplicada retroactivamente ao ora Recorrente não é a taxa constante da lei 
aplicável às empresas sediadas na Região Autónoma dos Açores;

h) E não se pode considerar como constitucionalmente admissível a possibilidade das autorida-
des fiscais fixarem, por mero acto de execução de uma decisão comunitária e ao arrepio da legislação 
nacional vigente e aplicável, as taxas de determinados impostos;

i) Só a lei da Assembleia da República, ou outra desde que devidamente autorizada por esta, é 
que poderá definir os impostos a pagar pelos cidadãos;

j) Em conformidade, a Assembleia da República definiu no artigo 37.º da Lei n.º 13/98, de 24 de 
Fevereiro (em vigor à data dos factos), e a Assembleia Legislativa Regional dos Açores no Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/99/A, as modalidades de adaptação do sistema fiscal nacional às especifici-
dades regionais e fixou uma redução de 30% nas taxas nacionais de IRC em vigor em cada ano;

k) Ora, não pode a Administração Fiscal através de uma decisão da Comissão Europeia cobrar 
aos contribuintes residentes nos Açores outra taxa de imposto que não a definida na lei nos termos 
exigidos pela CRP;

l) Pelo que, os actos de liquidação aqui em apreço violam manifestamente o princípio da legalidade 
imposto pelo n.º 2 do artigo 103.º da CRP;

m) Por outro lado, admitirem -se como válidos os actos de liquidação em apreço, significaria o fim dos 
princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança dos cidadãos no nosso ordenamento jurídico;

n) A fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo para refutar a violação dos princípios da 
segurança jurídica e da protecção da confiança dos cidadãos é, salvo o devido respeito, insustentável, 
na medida em que defende que os cidadãos para poderem depositar confiança nas leis emanadas dos 
seus órgãos de soberania deverão certificar -se que estes cumpriram a obrigação de notificação prévia 
à Comissão Europeia;
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o) Ora, com que fundamento é que se defende que os cidadãos têm de fiscalizar o cumprimento dos 
procedimentos impostos aos Estados -Membros no âmbito do direito comunitário, sob pena de não lhes ser 
reconhecida a protecção da sua legítima confiança, nem lhes ser conferida qualquer segurança jurídica;

p) Este entendimento deturpa manifestamente estes princípios retirando -lhe qualquer alcance 
e sentido;

q) Como bem ilustra Karl Larenz: “Uma coexistência pacífica das pessoas sob leis jurídicas que 
assegurem a cada um «o que é seu» só é possível quando está garantida a confiança indispensável. 
Uma desconfiança total e de todos conduz à eliminação total de todos ou ao domínio do mais forte, quer 
dizer, ao oposto de um «estado jurídico»” (Metodologia da Ciência do Direito, 5.ª Edição, Fundação 
Calouste Gulbenkian, pág. 679);

r) Concluindo de seguida o mesmo autor, que “Possibilitar a confiança e proteger a confiança 
justificada é, portanto, um dos preceitos fundamentais que deve cumprir o ordenamento jurídico” 
(Obra citada, pág. 679);

s) Nestes termos, os despachos de indeferimento em crise e as liquidações de IRC e de juros 
referentes aos exercícios de 2003, 2004 e 2005 são totalmente inconstitucionais e ilegais, por violação 
dos artigos 103.º, n.º 2, e 2.º da CRP, dos artigos 5.º, n.º 2, 55.º e 59.º da LGT e do artigo 5.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/99/A, pelo que a sentença ora recorrida deverá ser revogada e substituída por 
outra que aplique correctamente a Lei e salvaguarde os princípios fundamentais do Estado de direito 
democrático, determinando, em consequência, a revogação dos actos de liquidação em causa;

t) Por outro lado, as liquidações de juros compensatórios dependem, nos termos da lei, sempre de 
verificação de culpa do contribuinte no atraso verificado no pagamento dos tributos;

u) No caso em apreço, o ora Recorrente liquidou atempadamente todos os impostos que lhe eram 
devidos por lei, nomeadamente pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A;

v) Mesmo que quisesse, não poderia ter pago a uma taxa mais alta do que a prevista no Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/99/A, porquanto o sistema informático da Administração Fiscal não o per-
mitia às empresas sediadas na Região Autónoma dos Açores;

w) Pelo que, estas liquidações acarretam uma enorme injustiça e assim, violando a letra e o es-
pírito do artigo 102.º do Código do IRC e do artigo 35.º da LGT, devendo também, relativamente a 
este aspecto, a sentença recorrida ser revogada e, em consequência, serem anulados os próprios actos 
de liquidação de juros;

x) Por fim, e porque os actos impugnados foram praticados em execução de uma Decisão da 
Comissão Europeia, importa salientar que, não obstante reconhecer primado do direito comunitário 
sobre o direito interno dos Estados -Membros, este sofre uma limitação/derrogação sempre que a sua 
aplicação interna ponha em causa os princípios fundamentais do Estado de direito democrático, de 
acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 8.º da CRP;

y) E a execução desta decisão, conforme já demonstrámos, atenta de forma violenta contra prin-
cípios fundamentais do Estado de direito democrático, como seja, os princípios da legalidade fiscal e 
os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança dos cidadãos;

z) Pelo que, nos termos do disposto no artigo 204.º da CRP, a referida Decisão da Comissão 
deverá ser declarada inconstitucional e, nessa medida, determinar -se a sua inaplicabilidade na nossa 
ordem interna;

aa) Está em causa uma situação de uma gritante injustiça, em que estão em causa princípios 
fundamentais do Estado de direito, e só nos resta confiar nos Tribunais e esperar que os Juízes não se 
esqueçam, como bem refere Miguel Galvão Teles, que a sua relação com o sistema jurídico “é uma 
relação de fidelidade” e “Em matéria de fidelidade, porém, o juiz nacional não pode esquecer que foi 
o sistema jurídico português que o constituiu e investiu” (Obra citada, pág. 330):

Contra -alegando, veio o Representante da Fazenda Pública dizer que:
a) A sentença recorrida faz uma correcta qualificação dos factos e da matéria de direito em apreciação;
b) De facto, os actos originados na execução da Decisão da Comissão Europeia não violam os 

princípios do Estado de direito democrático, da legalidade, incluindo o da não retroactividade das leis 
fiscais, da segurança jurídica e da confiança legítima;

c) Está consagrado um princípio do primado das normas comunitárias sobre o direito interno, 
desde que não sejam violados os princípios fundamentais intrínsecos ao Estado de direito democrático, 
que, como se viu, não são, no caso em apreço;

d) O que está aqui em causa é um “auxílio” tal como está definido em normas e tratados co-
munitários e não um novo imposto ou uma nova taxa de imposto criada em consequência de decisão 
comunitária;

e) Sendo um “auxílio” é condição para a sua execução uma autorização da Comissão Europeia;
f) Na recuperação de um “auxílio” de Estado estamos perante uma eliminação de uma vantagem 

concorrencial ilegítima e não numa cobrança retroactiva de um imposto.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal, tendo vista, não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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II – Mostram -se provados os seguintes factos:
 - A impugnante é uma instituição de crédito que integrou por fusão o Banco Banif e Comercial dos 

Açores, SA, que tinha sede nos Açores e desenvolvia a sua actividade exclusivamente no mencionado 
arquipélago, e, em função dos resultados dessa actividade, era tributada em sede de IRC.

 - Em 20 de Janeiro de 1999, foi publicado, em Diário da República, o Decreto Legislativo Regional 
n.º 2/99/A, aprovado pela Assembleia Legislativa dos Açores.

 - Este diploma estabelece as modalidades de adaptação do sistema fiscal nacional às especificida-
des da Região Autónoma dos Açores, em conformidade com o disposto na CRP  - maxime artigos 225.º 
e 227.º  - e na Lei de Finanças das Regiões Autónomas – Lei n.º 13/98, de 24 de Fevereiro – aprovada 
pela Assembleia da República e em vigor à data dos factos, tendo sido posteriormente substituída pela 
Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de Fevereiro.

 - Nos termos do regime de autonomia financeira aplicável às Regiões Autónomas, os impostos 
sobre o rendimento constituem receitas das Regiões Autónomas, podendo as Assembleias Legislativas 
Regionais, de acordo com o artigo 37.º da mencionada Lei n.º 13/98, diminuir as taxas de imposto até 
ao limite de 30% das taxas previstas pela legislação nacional.

 - Esta prerrogativa das Assembleias Legislativas Regionais manteve -se na actual Lei de Finanças 
das Regiões Autónomas – Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de Fevereiro – nomeadamente no artigo 56.º 
da referida Lei.

 - Foi em conformidade com tal habilitação legal que a Assembleia Legislativa Regional dos Açores 
aprovou o Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de Janeiro, estabelecendo as modalidades de 
adaptação do sistema fiscal nacional às especificidades regionais.

 - O referido Decreto Legislativo Regional consagrou uma redução de 30% às taxas nacionais de 
IRC, em vigor em cada ano, relativamente ao imposto devido por pessoas colectivas que tenham sede, 
direcção efectiva ou estabelecimento estável nos Açores – artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 2/99/A, sendo que esta redução de taxas foi automaticamente aplicável a todos os agentes económicos.

 - O artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A mantém -se em vigor no nosso ordena-
mento jurídico desde a data da sua publicação, não tendo sido objecto de qualquer alteração, limitação 
ou revogação.

 - Em 11 de Dezembro de 2002, a Comissão Europeia adoptou a Decisão «Auxílio Estatal C 
35/2002 (EX NN 10/2000) – Portugal» relativa à parte do regime que adapta o sistema fiscal nacional às 
especificidades da Região Autónoma dos Açores referente à vertente das reduções das taxas do imposto 
sobre o rendimento, declarando -o incompatível com o mercado comum quando aplicável a empresas 
que exerçam as actividades previstas na secção J, códigos 65, 66 e 67 da nomenclatura estatística das 
actividades económicas na comunidade europeia.

 - Em execução daquela Decisão da Comissão, a impugnante foi sujeita a uma inspecção tributária, 
tendo sido notificada para exercer o direito de audição prévia relativamente aos projectos de relatório 
de conclusões que propôs a correcção das liquidações de IRC referentes aos exercícios de 2003, 2004 e 
2005, resultante de um acréscimo no valor das respectivas colectas mas também da tributação autónoma 
e respectiva derrama, aos quais seriam acrescidos ainda juros indemnizatórios.

 - As liquidações em apreço apresentaram os seguintes valores: 

 2003 2004 2005

Montante da correcção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 665.275,23 € 257.590,05
Juros compensatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 198.174,28 € 90.441,52 € 23.666,75

Total . . . . . . . . . . . . . . . € 1.302.967,58 € 755.716,75 € 281.256,80

  - Em 12 de Novembro de 2007, a impugnante exerceu o respectivo direito de audição prévia, 
tendo contestado a legalidade e constitucionalidade das liquidações adicionais de IRC então propostas 
pela Administração Fiscal.

 - Os Serviços da Inspecção Tributária converteram os projectos de relatório em relatórios finais 
de conclusões, dando origem às correcções e emissão da nota de liquidação adicional de IRC e de juros 
compensatórios, respeitantes aos anos de 2003, 2004 e 2005.

 - Notificada das referidas liquidações adicionais, apresentou a impugnante as competentes recla-
mações graciosas, que foram indeferidas.

 - A impugnante interpôs três recursos hierárquicos, cujos indeferimentos lhe foram notificados 
através de ofícios datados de 26 -01 -2010.

III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Ponta Delgada que 
julgou improcedente a impugnação judicial deduzida pelo ora recorrente contra a liquidação de IRC 
dos anos de 2003 a 2005, e respectivos juros compensatórios, efectuada em execução de uma Decisão 
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da Comissão Europeia que declarou incompatível com o mercado comum a parte do regime fiscal que 
adaptando o sistema fiscal nacional às especificidades da Região Autónoma dos Açores reduziu as 
taxas do imposto sobre o rendimento.

Alega o recorrente que a execução de tal Decisão implicou a prática por parte da AF de actos que 
violam os princípios fundamentais do Estado de direito democrático, como são os princípios da lega-
lidade fiscal, da não retroactividade das leis fiscais, da segurança jurídica e da protecção da confiança 
legítima dos cidadãos, na medida que implicam a cobrança retroactiva de impostos relativamente a 
situações tributárias já cumpridas e validadas pela AF de acordo com a lei em vigor.

Por outro lado, também a exigência de juros compensatórios numa situação em que não se verificou 
culpa do contribuinte no atraso do pagamento dos tributos acarreta uma enorme injustiça.

Sustenta a FP que, estando aqui em causa um “auxílio” e não um novo imposto ou uma nova taxa 
de imposto criada em consequência de decisão comunitária, estamos perante uma eliminação de uma 
vantagem concorrencial ilegítima e não numa cobrança retroactiva de um imposto, pelo que as liqui-
dações impugnadas não violam os princípios do Estado de direito democrático, estando consagrado o 
princípio do primado das normas comunitárias sobre o direito interno.

Vejamos. Este Tribunal decidiu já questões idênticas às dos presentes autos relacionadas com a 
Decisão da Comissão, de 11 de Dezembro de 2002, relativa à parte do regime que adapta o sistema 
fiscal nacional às especificidades da Região Autónoma dos Açores, no que respeita às reduções das 
taxas do imposto sobre o rendimento.

Assim, no acórdão de 24.05.2006, proferido no recurso n.º 01091/05, escreveu -se e decidiu -se 
o seguinte:

«3. Como vimos supra, a recorrente defende que o acto tributário sob recurso enferma de vícios 
de violação de lei.

Desde logo de lei constitucional.
Concretamente, viola, na sua óptica, os princípios da segurança jurídica e da confiança, vertidos no 

art.º 2.º da Constituição, bem como o princípio da retroactividade da lei fiscal, consagrado no art.º 103.º, 
2, da Constituição.

A questão a dirimir também já está suficientemente recortada.
Diz ela respeito à decisão da Comissão Europeia (de 11/12/2002) que se pronunciou sobre a 

redução de 30% sobre o IRC, prevista no art.º 5.º do Decreto Regional n.º 2/99/A, de 20/1.
Na verdade, o corpo do citado ar.tº 5.º dispunha que “as taxas nacionais do imposto sobre o ren-

dimento das pessoas colectivas, em vigor em cada ano, é aplicada uma redução de 30%....”.
Apreciando este normativo, a Comissão começou por dizer o seguinte:
“Por carta n. 18, de 5 de Janeiro de 2000, da Representação Permanente de Portugal, registada na 

Comissão em 10 de Janeiro de 2000, as Autoridades Portuguesas notificaram à Comissão um regime 
que adapta o sistema fiscal nacional às especificidades da Região Autónoma dos Açores. Uma vez que 
a notificação foi efectuada tardiamente, em resposta a um pedido de informações dos serviços da Co-
missão constante da carta D/65111, de 7 de Dezembro de 1999, dirigida à Representação Permanente 
de Portugal, feito na sequência dos artigos que surgiram na imprensa, e que o regime em questão teria 
entrado em vigor antes de ser autorizado pela Comissão, o mesmo foi inscrito no registo dos auxílios 
não notificados”.

Anotamos pois, e desde já, que a notificação feita pelo Governo Português foi -o tardiamente e que 
o regime entrou em vigor antes de ser autorizado pela Comissão, como esta expressamente o refere.

E depois de considerar que “os referidos auxílios foram postos ilegalmente em vigor e que não 
existe qualquer princípio de direito comunitário que se oponha a isso, os benefícios fiscais de que já 
terão beneficiado as empresas que operam no sector financeiro, bem como as que relevam das activida-
des do tipo “serviços intragrupo” (e relativos aos anos de 1999, 2000 e 2001) devem ser recuperados 
pelas Autoridades portuguesas”.

E seguidamente a conclusão:
“A Comissão verifica que Portugal pôs em execução ilegalmente a parte do regime que adapta o 

sistema fiscal nacional às especificidades da Região Autónoma dos Açores, a que se refere a vertente 
relativa às reduções das taxas do imposto sobre o rendimento, em violação do disposto no n.º 3 do art.
º 88.º do Tratado. Contudo,... e após ter examinado tal regime à luz das orientações relativas aos auxílios 
estatais com finalidade regional, a Comissão considera que os auxílios acima referidos satisfazem as con-
dições para poderem ser considerados compatíveis com o mercado comum... com excepção dos auxílios 
atribuídos a favor das empresas que exerçam actividades financeiras ou do tipo “serviços intragrupo...”.

E depois a decisão, destacando -se o art.º 3.º, do seguinte teor:
“1. Portugal deve adoptar as medidas necessárias para recuperar, junto das empresas que exer-

cem as actividades mencionadas no artigo 2º, os auxílios pagos a título da parte do regime de auxílios 
referido no artigo 1º.

“2. A recuperação deve efectuar -se imediatamente e segundo as formalidades do direito nacional, 
desde que estas permitam a execução imediata e efectiva da presente decisão. Os auxílios a recuperar 
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incluem juros a partir da data em que foram colocados à disposição dos beneficiários e até ao momento 
da sua recuperação. Os juros são calculados com base na taxa de referência utilizada para o cálculo do 
equivalente -subvenção no âmbito dos auxílios com finalidade regional”.

Anote -se que a impugnante é uma empresa abrangida pelo art.º 2.º da decisão em análise.
Concretamente, e como vimos, a Comissão considerou que o diploma regional violou uma norma 

comunitária (no tocante a empresas como a impugnante), ordenando a entrega das quantias que seriam 
devidas se não houvesse tal incentivo e juros calculados do modo aí referido.

E a AF limitou -se a cumprir o assim decidido.
Porém, como vimos, a impugnante defende que “enferma a decisão da Comissão Europeia que 

motivou as correcções efectuadas de manifesta inconstitucionalidade, razão pela qual não pode a mesma 
ser aplicada”, pelo que a liquidação, nela baseada é manifestamente ilegal “por violação dos princípios 
jurídicos previstos nos art.ºs 2.º e 103.º, n.º 3, da CRP”.

Ou seja: o que está imediatamente em causa é a decisão comunitária, sendo que a liquidação, 
operada com base em tal decisão, só mediatamente é que enferma de ilegalidade.

Anote -se desde já que a decisão da Comissão Europeia foi tomada de acordo com uma Directiva 
comunitária, concretamente o Regulamento (CE) n.º 659/1999, do Conselho de 22/3/99, onde, depois 
de se definir o que é um “auxílio” (art.º 1.º), diz -se que a Comissão deve ser notificada a tempo pelo 
Estado -membro dos projectos de concessão de novos “auxílios” (art.º 2.º) e refere -se que os “auxílios 
a notificar não serão executados antes de a Comissão ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, 
uma decisão que os autorize” (art.º 3.º).

Depois, o art.º 14.º, sob a epígrafe “recuperação do auxílio”, determina no seu n.º 2, que “o au-
xílio a recuperar mediante uma decisão de recuperação incluirá juros a uma taxa adequada fixada pela 
Comissão. Os juros são devidos a partir da data em que o auxílio ilegal foi colocado à disposição do 
beneficiário e até ao momento da sua recuperação”.

Pois bem.
Foi na sequência deste normativo comunitário que a Comissão agiu.
Ou seja, o que está em causa é a decisão da Comissão Europeia.
E esta não é sindicável pelos tribunais portugueses. É sim sindicável pelos tribunais comunitários, 

seja pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (art.º 230.º do Tratado de Roma), seja pelo 
Tribunal de 1ª Instância da UE (art.º 225.º do Tratado de Roma), não importando aqui precisar qual 
o órgão jurisdicional concretamente competente.

É certo que, como é óbvio, a pretensão do recorrente visa o acto de liquidação, porque é esse 
que o afecta directamente.

Mas o recorrente não assaca a esse acto de liquidação vícios próprios.
O que o recorrente defende é que o acto da Comissão Europeia, que está na base do acto de 

liquidação, é ilegal, violando normas constitucionais portuguesas.
Ou seja: a recorrente não vem dizer que o acto de liquidação impugnado contenha vícios próprios.
No caso concreto, o acto de liquidação não é mais do que um acto de execução da determinação 

comunitária.
É um acto de execução de uma decisão da Comissão Europeia.
Que não foi objecto de recurso perante os tribunais comunitários.
Assim, e porque o acto de liquidação não foi atacado por vícios próprios (sendo, como vimos, e 

na hipótese concreta, um acto executivo), e não excede a determinação comunitária, poderá fazer -se 
apelo à doutrina do art.º 151.º, n.ºs 3 e 4, do CPA), defendendo -se aqui a irrecorribilidade do acto de 
liquidação. Acto ao qual não vêm assacados vícios próprios, antes se limitando tal acto a executar uma 
decisão comunitária definitiva e executória, contendo -se nos precisos termos e limites dessa decisão.

No caso concreto, e limitando -se a dar execução a uma decisão comunitária, e não mais do que 
isso, não enfermando de vícios próprios, poderemos dizer que o acto de liquidação não é mais do que 
um acto de execução dessa decisão.

Ora, os actos de execução que se limitam a pôr em prática o já decidido no acto exequendo 
são, em regra irrecorríveis, por serem meramente confirmativos, não assumindo autonomamente a 
natureza de actos lesivos ou interesses legalmente protegidos, lesão essa que, a existir, deriva do acto 
que anteriormente definiu a situação do interessado (Jorge de Sousa, CPPT Anotado, 4ª Edição, pág. 
488, e jurisprudência aí citada.).

Transportando -nos à hipótese dos autos, logo vemos que o acto de liquidação, balizando -se pela 
decisão comunitária, não enferma de qualquer vício.

Coisa diversa é saber se a impugnante, aqui recorrente, pode pedir responsabilidades por um 
diploma que viola norma comunitária e que, revogado por decisão comunitária, lhe causa prejuízos. 
Mas sobre isto não tem o tribunal que se pronunciar.».

Posteriormente a este acórdão, o Acórdão do TJUE, de 06.09.2006, proferido no Processo 
n.º C -88/03, instaurado pela República Portuguesa (apoiada pelo Reino de Espanha, pelo Reino Unido 
da Grã -Bretanha e da Irlanda do Norte) contra a Comissão das Comunidades Europeias, veio decidir 
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que ao declarar incompatível com o mercado comum a parte do regime de auxílios referida no artigo 1º 
da decisão impugnada na medida em que se aplica às empresas que exercem actividades financeiras, 
a Comissão não cometeu um erro manifesto de apreciação.

Também no acórdão de 19.11.2008, proferido no recurso n.º 576/08, manteve este STA a doutrina 
seguida no acórdão supra transcrito, nele tendo ficado exarado que:

«Sendo a invocada ilegalidade do acto de liquidação (violação do princípio constitucional da 
não retroactividade fiscal), enquanto acto de execução, uma mera consequência da ilegalidade do 
acto exequendo (decisão da Comissão), o correspectivo vício de violação de lei não é passível de 
conhecimento na presente impugnação judicial do primeiro daqueles actos (cfr. art.º 154.º, n.º 1 do 
CPA), o qual nesse segmento decisório não reveste lesividade própria por se ter mantido nos limites 
da estatuição jurídica constantes desse acto exequendo.».

E, ainda mais recentemente, no acórdão de 2/3/11, proferido no recurso n.º 911/10, se voltou a 
afirmar que não existem neste momento razões, nem de ordem doutrinal nem legislativa, que imponham, 
em caso semelhante, a adopção de decisão diversa.

Razão por que quanto a esta questão o recurso deve, pois, improceder.
Todavia, o recorrente veio também impugnar a liquidação dos respectivos juros compensatórios.
Sobre esta questão, pronunciou -se também o Acórdão acima referido de 19.11.2008 nos seguintes 

termos:
«Mas bem mais decisivo para se concluir pela ilegalidade da liquidação dos juros compensa-

tórios constitui o facto de ser manifesto que à recorrente não pode ser assacada qualquer culpa no 
retardamento da liquidação realizada, como estatui o artigo 35.º da LGT.

Na realidade, a responsabilidade por juros compensatórios, tendo a natureza de uma repara-
ção civil, 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 a título de dolo ou negligência a 
essa actuação  - cfr, entre outros, acórdãos de 3 -10 -01, 2 -10 -02, 16 -02 -05 e 12 -07 -05, nos processos 
n.ºs 25.034, 546/02, 1006/04 e 12.649; e Jorge Lopes de Sousa, in “Juros nas relações tributárias”, 
Problemas fundamentais do Direito tributário, Lisboa, 1999, pag. 145.

Ora, na situação em apreço, a recorrente ao proceder à autoliquidação de IRC limitou -se a res-
peitar o enquadramento legal vigente na altura e de acordo com o qual aplicou taxa reduzida constante 
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A de 20 de Janeiro, a qual só mais tarde veio a 
ser considerada pela Comissão das Comunidades Europeias como incompatível com o mercado comum 
(decisão de 11 de Dezembro de 2002).

Deste modo, carecendo de fundamento legal a liquidação de juros compensatórios…».
Subscreve -se também aqui o mesmo entendimento, pelo que o recurso tem de proceder nesta parte.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em conceder parcial provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e julgando a impug-
nação procedente quanto aos juros compensatórios que não são devidos, e confirmando -a no demais 
com a presente fundamentação.

Custas a cargo do recorrente, na proporção do respectivo decaimento.

Lisboa, 22 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 

 Acórdão de 22 de Março de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. IVA. Prescrição. Interrupção do prazo. Citação. Pedido 
de revisão da matéria colectável.

Sumário:

 I — A citação do oponente para os termos da execução fiscal determina a interrupção da 
prescrição nos termos do disposto no artigo 49º, n.º 1 da LGT, com a consequente 
inutilização de todo o período de prescrição anteriormente decorrido (artigo 326, 
n.º 1 do Código Civil).

 II — O pedido de revisão da matéria colectável não é factor interruptivo da prescrição, 
uma vez que tal efeito não lhe é conferido pelo artigo 49º, n.º 1 da LGT.

 III — Este preceito legal só contempla o pedido de revisão oficiosa da liquidação previsto 
no artigo 78º da LGT, o que é coisa diferente.
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Processo n.º 983/10 -30.
Recorrente: Diamantino Jorge Matos Figueira.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Diamantino Jorge Matos Figueira, melhor identificado nos autos, não se conformando com a 

sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que julgou improcedente a oposição por si de-
duzida à execução fiscal n.º 1562200401024876, que corre termos no Serviço de Finanças de Sintra – 1, 
para cobrança de dívida de IVA, respeitante ao ano de 2000, no valor de € 167.278,44, dela vem interpor 
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1.  - A douta sentença de fls. - dos autos violou o disposto nos artºs 48º, 49º e 91º da LGT;
2.  - O pedido de revisão da matéria tributável, entregue em 21/11/2003, por força do disposto nos 

nºs 6 e 9, alínea b), do artº 91º da LGT, deverá ser entendido como reclamação.
3.  - A execução fiscal esteve parada mais de um ano, por facto não imputável ao sujeito passivo, 

entre 15/11/2004 e 25/09/2006;
4.  - À data da paragem da execução fiscal já tinha ocorrido o factor interruptivo da prescrição;
5.  - Esta paragem é relevante para a contagem do prazo prescricional, por força do disposto no 

artº49º, nº2 da LGT, aqui aplicável;
6. Deste modo, a partir de 16/11/2005 voltou a correr o prazo de prescrição, pelo que o novo 

tempo a partir daí, e somando com o tempo ocorrido até à data da autuação da execução, faz com que 
o prazo de 8 anos se tenha verificado na data de 31/05/2010;

7.  - Encontra -se prescrita a dívida exequenda;
8.  - Deve o Tribunal “ad quem” revogar a douta sentença proferida, nos presentes autos, e substitui -la 

por outra que julgue procedente a oposição à execução fiscal, por se encontrar prescrita a obrigação tributária
Fazendo -se, assim, JUSTIÇA.
Não houve contra -alegações.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso deve ser julgado 

improcedente, com base no sustentado entendimento de que o pedido de revisão da matéria tributável 
não deve ser entendido como reclamação e não se verificar a prescrição da dívida exequenda.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A. Na sequência da emissão das ordens de serviço n.ºs 78849 e 78850, o oponente foi sujeito a uma 

acção de inspecção externa para o ano de 2000, para o que lhe foi remetida carta aviso em 14/05/2003, 
recebida em 21/05/2003 (fls. 18 e artigo 8.º da petição inicial).

B. Foi elaborado relatório final da inspecção, aprovado por despacho da Directora de Finanças 
Adjunta da Direcção de Finanças de Lisboa (DFL) datado de 10/10/2003, no qual se apurou IVA em falta 
para o ano de 2000 no valor de € 140.063,04, com base em métodos indirectos (fls. 23/26 do PAT apenso).

C. No dia 22/10/2003, dois funcionários da DFL (com os nºs profissionais 1779 e 11959) contac-
taram pessoalmente o impugnante e deram -lhe conhecimento das conclusões do relatório de inspecção 
tributária supra referido (fls. 30/34).

D. No dia 21/11/2003, o oponente requereu a revisão da matéria tributável (fls. 153/155).
E. A Administração Fiscal enviou para a morada do oponente a liquidação de IVA n.º 04024132 

do ano de 2000, da qual resulta o montante a pagar de € 140.063,04 (cento e quarenta mil, sessenta e 
três euros e quatro cêntimos), indicando como data limite de pagamento o dia 30/04/2004, através de 
carta registada com aviso de recepção n.º RY905713317PT, devolvida por falta de reclamação no dia 
13/02/2004 (fls. 36/38).

F. A Administração Fiscal enviou para a morada do oponente a liquidação de juros compensatórios 
de IVA do 1.º Trimestre de 2003, com o n.º 04024128, da qual resulta o montante a pagar de € 7.732,25 
(sete mil, setecentos e trinta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), indicando como data limite de 
pagamento o dia 30/04/2004, através de carta registada com aviso de recepção n.º RY905714754PT, 
devolvida por falta de reclamação no dia 13/02/2004 (fls. 39/41).

G. A Administração Fiscal enviou para a morada do oponente a liquidação de juros compensatórios 
de IVA do 2.º Trimestre de 2003, com o n.º 04024129, da qual resulta o montante a pagar de € 7.107,72 
(sete mil, cento e sete euros e setenta e dois cêntimos), indicando como data limite de pagamento o dia 
30/04/2004, através de carta registada com aviso de recepção n.º RY905716097PT, devolvida por falta 
de reclamação no dia 13/02/2004 (fls. 42/44).

H. A Administração Fiscal enviou para a morada do oponente a liquidação de juros compensatórios 
de IVA do 3.º Trimestre de 2003, com o n.º 04024130, da qual resulta o montante a pagar de € 6.496,62 
(seis mil, quatrocentos e noventa e seis euros e sessenta e dois cêntimos), indicando como data limite 
de pagamento o dia 30/04/2004, através de carta registada com aviso de recepção n.º RY905717530PT, 
devolvida por falta de reclamação no dia 13/02/2004 (fls. 45/47).
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I. A Administração Fiscal enviou para a morada do oponente a liquidação de juros compensatórios 
de IVA do 4.º Trimestre de 2003, com o n.º 04024131, da qual resulta o montante a pagar de € 5.878,81 
(cinco mil, oitocentos e setenta e oito euros e oitenta e um cêntimos), indicando como data limite de 
pagamento o dia 30/04/2004, através de carta registada com aviso de recepção n.º RY905718861PT, 
devolvida por falta de reclamação no dia 13/02/2004 (fls. 48/50).

J. A Administração Fiscal enviou para a morada do oponente segunda notificação das liquidações 
referenciadas nos pontos E a I, através de carta registada com aviso de recepção n.º RS503459324PT, 
devolvida por falta de reclamação no dia 24/03/2004 (fls. 51/54).

K. No dia 16/07/2004, para cobrança coerciva das dívidas provenientes das referidas liquidações 
foi instaurado no Serviço de Finanças de Sintra  - 1 o processo de execução fiscal n.º 1562200401024876 
(PEF apenso).

L. A execução fiscal esteve parada entre 15/11/2004 e 25/09/2006 (PEF apenso).
M. O oponente recebeu e assinou a citação pessoal para esta execução fiscal no dia 11/10/2006 

(fls. 60/61).
N. A presente oposição à execução fiscal deu entrada no Serviço de Finanças de Sintra  - 1 no dia 

10/11/2006 (fls. 3).
3  - A questão suscitadas com o presente recurso, aliás, de conhecimento oficioso, consiste em 

saber se a dívida exequenda se encontra prescrita.
Desde logo e como vimos, importa referir que esta diz respeito a IVA, relativo ao ano de 2000.
Sendo assim, o regime de prescrição aqui aplicável é o previsto na LGT, na redacção da Lei n.º 100/99 

de 26/7, uma vez que o regime consagrado na Lei n.º 53 -A/06 de 29/12 só entrou em vigor em 1/1/07.
Dispõe, então, o artº 48º, n.º 1 daquele diploma legal que “as dívidas tributárias prescrevem, salvo 

o disposto em lei especial, no prazo de oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo 
do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em 
que o facto tributário ocorreu”.

Por sua vez, estabelece o seu artº 49º, n.º 1 que “a citação, a reclamação, o recurso hierárquico a 
impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição”.

E, no seu n.º 2, acrescenta que “a paragem do processo por período superior a um ano por facto 
não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste 
caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação”.

Posto isto e como vimos, está aqui em causa a cobrança de IVA relativo ao ano de 2000.
Sendo assim, o prazo de prescrição começou a correr em 1/1/2001, tal como foi decidido na sen-

tença recorrida e que não foi posto em causa pelas partes, por força da alteração que o artº 40º da Lei 
n.º 55 -B/04 de 30/12/04 introduziu ao referido n.º 1 do artº 48º, que estabeleceu que o dito termo inicial 
do prazo de prescrição, para os impostos de obrigação única  - como é o caso do IVA  -, começou a contar-
-se a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto.

Pelo que, se tivesse corrido ininterruptamente, o prazo de prescrição terminaria em 31/12/09.
Porém, no dia 16/7/04 foi instaurada a execução fiscal, facto este que, todavia, não assume qualquer 

relevância, uma vez que o predito artº 49º, n.º 1 não lhe atribui efeito interruptivo.
Entretanto, no dia 11/10/06, o oponente foi citado para os termos da execução (vide alínea M) do 

probatório), sendo certo que, nesta altura, o prazo de prescrição ainda estava a decorrer.
Tal facto, por força do predito artº 49, n.º 1 tem efeito interruptivo da prescrição, inutilizando, 

assim, todo o tempo decorrido anteriormente, não começando a correr novo prazo, igual ao primitivo, 
enquanto não transitar em julgado a decisão que puser termo ao processo, como bem se anota na sen-
tença recorrida (cfr. artºs 326º, nºs 1 e 2 e 327º, n.º 1 do CC e Jorge Sousa, in Sobre a Prescrição da 
Obrigação Tributária, Notas Práticas, ed. 2010, pág. 57).

É certo que este processo de execução esteve parado, por facto não imputável ao oponente, no 
período compreendido entre 15/11/04 e 25/9/06 (vide alínea L) do probatório).

Todavia este facto não assume qualquer relevância para a contagem do prazo de prescrição, “por-
quanto à data da mesma não havia ainda ocorrido o factor interruptivo da prescrição não se verificando 
a degeneração do efeito interruptivo em suspensivo, a que alude a norma acabada de citar”, como bem 
se anota na sentença recorrida.

Neste contexto, encontrando -se eliminado todo o prazo de prescrição decorrido até à citação da 
execução fiscal, sendo certo, como vimos, que um novo prazo de prescrição só se iniciará após o trânsito 
em julgado da decisão que lhe ponha termo, impõe -se concluir que a obrigação tributária de IVA do ano 
2000 não se encontra, neste momento, prescrita, conforme se entendeu na sentença recorrida.

4  - Alega, porém, o recorrente que, tendo deduzido, em 21/11/03, pedido de revisão da matéria 
tributável (vide alínea D) do probatório), este pedido “é um facto interruptivo da prescrição”, resultando 
tal efeito da lei, já que estamos perante uma “reclamação” à luz do artº 91º, nºs 6 e 9, alínea b) da LGT.

Mas não tem razão.
Desde logo e muito embora esta alegação se fique pelo seu enunciado e não venha acompanhada 

de qualquer argumento demonstrativo da sua bondade, como bem salienta o Exmº Procurador -Geral 
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Adjunto, no seu parecer, sempre acrescentaremos que o entendimento de que o pedido de revisão da 
matéria colectável constitui causa interruptiva de prescrição não encontra qualquer correspondência 
na letra do predito artº 49º, n.º 1 da LGT.

Com efeito, ali se refere expressamente que só o pedido de revisão oficiosa da liquidação inter-
rompe a prescrição.

Ora, o pedido de revisão de fls. 153 a 155 foi reclamado nos termos do disposto no artº 91º, n.º 3 
da LGT, como dele consta e não do artº 78º da LGT.

E só este último preceito é potencialmente abrangente de actos de liquidação ou mesmo de fixação 
da matéria colectável.

Só que a revisão da matéria colectável a que se reporta o predito artº 91º é distinta da prevista 
no artº 78º.

Neste “está -se perante um meio procedimental de obter a correcção de uma prévia decisão final de 
um procedimento (de liquidação ou de fixação da matéria colectável, se ela tiver autonomia), enquanto 
que naqueles artigos 91.º e 92.º está -se numa fase anterior à decisão final do procedimento, sendo aquela 
revisão uma fase da formação dessa decisão final” (Diogo Leite Campos, Benjamim Rodrigues e Jorge 
Sousa, in LGT anotada, 3ª ed., pág. 401).

Por outro lado, quer da letra de um quer de outro dos referidos artigos nada nos permite concluir 
que o pedido de revisão equivale à “reclamação”, como também pretende o recorrente.

Aliás, se assim fosse, não era necessário, por que repetitivo, o legislador fazer referência, no 
artº 49º, n.º 1, a reclamação e revisão oficiosa da liquidação.

O termo “reclamação” usado nos nºs 6 e 9, alínea b) do artº 91º da LGT tem apenas a ver com o “pe-
dido de revisão” e não com qualquer meio de procedimento tributário, como claramente resulta do seu teor.

De qualquer forma, sempre esta questão, qualquer que seja a solução adoptada, é perfeitamente 
inútil para o desfecho do caso.

Com efeito, à conclusão de que a obrigação tributária não está prescrita se chega mesmo que se 
considerasse o pedido de revisão da matéria colectável, por si só ou por que equivalente à reclamação, 
como sua causa interruptiva, já que e como vimos supra, quando foi efectuada, posteriormente, a citação 
do oponente para os termos da execução fiscal esta tem o seu efeito interruptivo próprio, eliminando 
para a prescrição todo o tempo já decorrido, sendo indiferente que existisse um período que já estava 
eliminado pelo efeito interruptivo/suspensivo que pudesse vir a ter esse pedido de revisão da matéria 
colectável.

Impõe -se, deste modo, concluir que não está ainda prescrita a dívida exequenda, não merecendo 
censura a sentença recorrida que assim julgou.

5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença re-
corrida.

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

Lisboa, 22 de Março de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 22 de Março de 2011.

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).

 II — Daí que, ainda que vigorando as regras do regime simplificado, não haja lugar à 
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 o caso 
dos autos, o valor mínimo constante do n.º 4 do artigo 53.º do CIRC (na redacção 
anterior ao Decreto-Lei n.º 159/09, de 13 de Julho), sempre deverá ser entendido 
como mera presunção ilidível, por força do disposto no artigo 73.º da LGT.
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Processo n.º 988/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Rodrigues da Silva & Castela, 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, não se conformando com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Coimbra, que julgou procedente a impugnação deduzida pela sociedade Rodrigues da Silva e Castela Lda., 
melhor identificada nos autos, contra as liquidações de Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, 
referentes aos anos de 2001, 2002 e 2003, nos montantes de €1.010.60, €1.081,83 e €1.461, bem como 
dos juros compensatórios, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1 - A sentença recorrida, apoiada no douto Ac. STA no 0533/09, declarou ilegais as liquidações 
de IRC relativas aos exercícios de 2001, 2002 e 2003, efectuadas com base no regime simplificado 
previsto no art. 53º do CIRC, na medida em que o sujeito passivo esteve inactivo e não obteve rendi-
mento sujeito a imposto;

2 - De facto, atendendo ao “elemento sistemático” de interpretação, impõe -se o reconhecimento 
de que o artigo 53º se insere no respectivo Código, no capítulo relativo à determinação da matéria 
tributável, após as normas de incidência e de isenção.

3 - O regime simplificado do art. 53º CIRC insere -se na secção relativa à determinação do lucro 
tributável por métodos indirectos, como forma alternativa à tributação do rendimento real efectivo a 
que o n.º 2 do artigo 104º CRP dá preferência;

4 - Todavia, tal preferência constitucional não tem valor absoluto e admite alternativas a definir 
pelo legislador ordinário, sobretudo se essas vias se fundamentarem com as formas de luta contra a 
evasão e fraude fiscais ou outros fortes motivos juridicamente justificáveis (e justificados);

5 - Ora, o sentido de tais alternativas só pode alcançar -se integralmente, em regra, tendo em conta 
o contexto histórico e jurídico em que as normas foram produzidas e a finalidade pretendida pelo 
legislador;

6 - Ou seja, na decisão recorrida deu -se especial atenção ao elemento sistemático de interpretação 
em prejuízo, desproporcionado, do elemento histórico e teleológico relativos ao “regime simplificado”, 
criado pela Lei no 30 -G/2000 para vigorar nos anos seguintes;

7 - Além disso, muito respeitosamente, parece que não se atendeu correctamente ao elemento 
literal da norma em causa;

8  - Neste aspecto não deve entender -se que a expressão do n.º 1 (que abrange neste regime, 
verificados outros requisitos, os “sujeitos passivos que exerçam, a título principal, uma actividade” 
sujeita a imposto e não isenta) não se aplica às sociedades inactivas (porque não “exercem”), mas que 
tal norma apenas pretende delimitar os potenciais sujeitos passivos deste regime de outros que dele 
devem ficar excluídos por não terem como objecto normal qualquer actividade “empresarial” tributada 
pelo “lucro”;

9  - Além disso, o artigo 53º, num dado contexto de busca de simplificação e de combate à evasão 
fiscal, visou conferir aos interessados, mediante opção, a possibilidade de tributação sem ter em con-
sideração uma base tributável real, isto é, abriu a possibilidade de tributar certas pequenas empresas 
 - com o acordo destas  - com base em coeficientes de tributação independentes do verdadeiro rendimento 
ser positivo, nulo ou mesmo negativo;

10  - Neste regime está implícito que em certas situações o SP poderia ser beneficiado (para além 
da vantagem resultante da simplificação) por ser objecto de uma colecta final inferior àquela que 
resultaria da tributação segundo o regime geral mas, noutros casos, poderia acontecer o contrário e a 
tributação final resultante do regime simplificado gerar colecta em situações em que realmente houve 
“lucro” nulo ou em que este foi negativo;

11  -Ou seja, faz parte da natureza do regime simplificado que este visa tributar o “rendimento 
normal”, muitas vezes divergente do rendimento efectivo, fixando -se o imposto de modo forfetário.

12  - Este modelo não é inconstitucional, porque é admitido pelo n.º 2 do artigo 104º CRP e porque 
depende de opção voluntária do interessado;

13  - Em suma, a inserção sistemática do artigo 53º do CIRC nada diz acerca da incidência (ou 
ausência dela) em sede do IRC; apenas define o regime simplificado como um dos métodos indirectos 
de determinação do imposto, segundo critérios forfetários, independentemente da efectiva existência 
de rendimento positivo, nulo ou negativo;

14  - Pelo que, nestes casos, o “facto tributário” não consiste na existência de rendimento posi-
tivo mas na verificação cumulativa dos pressupostos de inclusão no regime simplificado previstos no 
artigo 53º do CIRC;

15  - Essa essência do regime simplificado parece justificar a sua aplicabilidade a todos os sujeitos 
passivos que nele se enquadrem, mesmo que não obtenham rendimento (ou obtenham rendimento nulo) 
por se encontrarem circunstancial ou definitivamente inactivos.
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2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da impugnação judicial deduzida contra 

liquidação de IRC (exercícios de 2001, 2002 e 2003) nos montantes de € 1010,60, € 1081,63 e € 1461 
respectivamente, acrescidos dos correspondentes juros compensatórios

FUNDAMENTAÇÃO
1. O regime simplificado de tributação do rendimento das pessoas colectivas, (introduzido pela Lei 

n.º 30 -G/2000, 29 Dezembro), constitui uma alternativa ao regime regra fundado no rendimento real, 
aplicando -se a empresas com reduzida dimensão, cujo volume total anual de proveitos não ultrapasse 
€ 149 639,37 (art. 53º n.º 1 CIRC remuneração do DL n.º 198/2001, 3 Julho)

A simplicidade do regime pretende cumprir objectivos de combate à fraude e à evasão fiscal e de 
eficácia na cobrança da colecta do imposto.

A inserção sistemática do art. 53º CIRC (Capítulo III Secção V) aponta inequivocamente no 
sentido de se tratar de norma que respeita à determinação do lucro tributável e não ao pressuposto do 
imposto (art. 1º CIRC)

A aplicação do regime simplificado tem como pressuposto necessário a existência de base tribu-
tável, consubstanciada no lucro resultante do exercício da actividade da sociedade comercial (art. 3º 
n.º 1 alínea a) e 53º n.º 1 CIRC)

2. A tese da Fazenda Pública (aplicação do regime simplificado segundo um critério fortetário, inde-
pendentemente do apuramento de rendimento positivo, nulo ou negativo) deve ser recusada, porquanto:

a) constitui violação do princípio constitucional segundo o qual a tributação das empresas incide 
fundamentalmente sobre o seu rendimento real; admitindo -se a tributação do rendimento normal por 
aplicação de métodos indirectos, mas nunca a tributação de um rendimento inexistente, equiparado a 
confisco fiscal (art. 104º n.º 2 CRP RC/97)

b) constitui violação do princípio constitucional da igualdade (na sua vertente de tratamento di-
ferenciado de situações diferentes), ao tributar identicamente empresas em actividade que geram lucro 
e empresas inactivas, sem fundamento material bastante (art. 130 CRP)

c) radica em interpretação ilegítima da norma sobre o pressuposto do imposto que ficciona um 
rendimento inexistente para o submeter a tributação

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A Impugnante, Rodrigues da Silva & Castela, Ldª., após a sua constituição declarou à Admi-

nistração Tributária o seu início de actividade, em 22 de Março de 2000, de restauração CAE 55306  -, 
sujeita ao regime geral de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, 
com opção por contabilidade organizada e sob o regime normal trimestral, em sede de Imposto sobre 
o Valor Acrescentado.

2. Todavia, a Impugnante nunca chegaria a exercer actividade alguma.
3. Na sequência de alterações legislativas sobre Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colecti-

vas, introduzidas em 1 de Janeiro de 2001 pela Lei 30 -0/2000 de 29 de Dezembro, na ausência de uma 
declaração sua, no sentido de continuar enquadrada no regime geral de apuramento do lucro tributável, 
foi a Impugnante enquadrada pela Administração Tributária, em 2001, para efeitos de tributação em 
sede daquele imposto, no respectivo regime simplificado de tributação.

4. Das declarações da Impugnante para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas, de 2001 a 2003, inclusive, não consta qualquer actividade, tendo sido aceites pela Admi-
nistração Tributária, embora corrigidas as mais recentes, por integração da Impugnante sob o regime 
simplificado de tributação.

5. Depois de tanto haverem deliberado, por escritura pública de 17 de Dezembro de 2004 os só-
cios da Impugnante procederam à sua dissolução, não havendo bens a partir nem créditos ou dívidas 
da Impugnante.

6. Em 22 de Março de 2005, e com prazo de pagamento findando em 4 de Maio desse ano, pro-
cedeu a Administração Tributária à elaboração de uma liquidação de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas da Impugnante, respeitante ao ano de 2001, com o n.º [2005] 2310008252, assente 
em matéria colectável de € 4.678,72, de que resultou uma divida de imposto de €1.010,68, aí se incluindo 
derrama, a qual notificou à Impugnante.

7. Em 6 de Junho de 2005, e com prazo de pagamento findando em 25 de Julho desse ano, pro-
cedeu a Administração Tributaria à elaboração de uma liquidação de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas da Impugnante, respeitante ao ano de 2002, com o n.º [2005] 2310020629, assente 
em matéria colectável de €4.672,14, de que resultou uma dívida de imposto de €1.081,83, aí se incluindo 
juros compensatórios e derrama, a qual notificou à Impugnante.
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8. Em 30 de Novembro de 2004, e com prazo de pagamento findando em 5 de Janeiro de 2005, 
procedeu a Administração Tributária à elaboração de uma liquidação de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas da Impugnante, respeitante ao ano de 2003, identificada pela nota [2004] 1109344, 
de que resultou uma dívida de imposto de €1.461.

9. Em 6 de Julho de 2005 apresentou a Impugnante a petição inicial da presente impugnação.
5 - A sentença recorrida anulou as impugnadas liquidações de IRC relativas aos anos de 2001, 

2002 e 2003 com base no entendimento que a aplicação do regime simplificado previsto do n.º 4 do 
artigo 53.º do CIRC só cobra sentido no caso de haver rendimentos, sob pena desse regime “passar de 
estimativa normalizada de determinação da matéria colectável para ficção da própria relação jurídico-
-tributária, por presunção de um pressuposto de imposto inexistente.”

Afrontando esse entendimento, defende -se no recurso interposto, em suma, que tendo as liquidações 
impugnadas 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 não chegara a exercer qualquer actividade.

Vejamos.
Desde já se diga que falece razão à recorrente Fazenda Pública, uma vez que inexistindo facto 

tributário (cfr. 2. do probatório) não se verifica o pressuposto do imposto (artigo 1.º do CIRC).
A questão jurídica suscitada no recurso foi apreciada e decidida numa situação idêntica no acórdão 

de 04/11/09, recurso n.º 553/09, em termos proficientes que merecem a nossa inteira concordância e 
que, com as necessárias adaptações se subscreve -cfr. no mesmo sentido ver acórdão de 17/11/10, no 
recurso n.º 609/10.

Tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (artigo 8.º n.º 3 do CC), com 
a devida vénia a seguir se reproduz o que a tal respeito no primeiro dos citados arestos:

“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, 
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?
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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 
indirectamente, ao fixarem ficcionadamente os valores dos rendimentos relevantes para a sua deter-
minação).

É este, parece, o alcance do advérbio «sempre» utilizado no artigo 73.º 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 pressuposto 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 a cargo da recorrente Fazenda Pública, fixando a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 22 de Março de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 

 Acórdão de 22 de Março de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Tempestividade. Indeferimento tácito de pedido de revisão oficiosa 
de acto tributário. Artigo 78.º n.º 1 da LGT. Erro imputável aos serviços.

Sumário:

 I — A revisão do acto tributário «por iniciativa da administração tributária» pode 
efectuar -se «a pedido do contribuinte» como resulta do artigo 78.º, n.º 7 da LGT 
e 86º, n.º 4, alínea a) do CPPT, bem como dos princípios da legalidade, justiça, 
igualdade e imparcialidade — artigo 266º, n.º 2 da CRP.

 II — O «erro imputável aos serviços» constante do artigo 78º, n.º 1 in fine da LGT 
compreende o erro de direito cometido pelos mesmos que não apenas o simples 
lapso, erro material ou de facto, como aliás esclarece o n.º 3 do artigo 78.º da LGT, 
na redacção que lhe foi introduzida pela Lei n.º 55 -B/04, de 30 de Dezembro (cfr. 
CASALTA NABAIS, A Revisão dos Actos Tributários, in Por um Estado Fiscal Su-
portável: Estudos de Direito Fiscal, Volume III, Coimbra, Almedina, 2010, p. 236).

Processo n.º 1009/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: OCP — Portugal, Produtos Farmacêuticos, 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 Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal do Porto de 10 de Outubro de 2010, que julgou procedente a impugnação deduzida por OCP 
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 - PORTUGAL, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SA, com os sinais dos autos, contra o indeferimento 
tácito do pedido de revisão oficiosa de liquidação de Imposto do Selo devido por aumento de capital 
social, apresentando as seguintes conclusões:

A. A douta sentença sob recurso padece de erro de julgamento quanto à matéria de direito, ao 
interpretar erroneamente as regras legais que regulam o pedido de revisão oficiosa dos actos tributários, 
ou seja, o n.º 1 do artigo 78.º da LGT, na medida em que considera ser de improceder a excepção de 
caducidade do direito à acção deduzida pela Fazenda Pública aquando da sua contestação.

B. Entendeu o Tribunal “a quo”, ter -se formado o indeferimento tácito do pedido de revisão ofi-
ciosa da liquidação de ISelo controvertida, o qual não foi apresentado tempestivamente, uma vez que 
respeitara o prazo de quatro anos previsto para o efeito no n.º 1 do art. 78.º da LGT,

C. Atento o facto de, no caso em apreço e uma vez que o acto de liquidação foi praticado em 
2005/03/02, ser inquestionável que o pedido de revisão oficiosa, recebido em 2007/08/13 pela entidade 
que praticou o acto, foi apresentado dentro do prazo de previsto no n.º 1 do artº 78º da LGT (4 anos, 
no caso de o fundamento ser erro imputável aos serviços).

D. E entendeu ainda o Tribunal “a quo” que, não tendo havido pronúncia da AT sobre tal pe-
dido, ele presumia -se indeferido tacitamente passados 6 meses (artº 57º, nºs 1 e 5 da LGT), ou seja, 
em 2008/02/13, pelo que ao ser apresentada a presente impugnação em 2008/02/15, dentro do prazo 
previsto no art.º 102º, n.º 1, alínea d) do CPPT, é a mesma tempestiva.

E. Ora, ressalvado o devido respeito com o que desta forma foi decidido, não pode conformar -se 
a Fazenda Pública, perfilhando o entendimento que o pedido de revisão foi efectuado para além do 
prazo previsto no artº 78º da LGT, sendo como tal intempestivo e,

F. Sendo a presente impugnação, consequentemente, também intempestiva, uma vez que a tem-
pestividade desta depende da tempestividade do pedido de revisão.

G. Aceitando -se o facto de, não obstante o teor do n.º 1 do art. 78.º da LGT, aos contribuintes 
assistir a faculdade de pedir a revisão oficiosa dos actos tributários de liquidação dentro do prazo em 
que a AT a poderia efectuar (4 anos), o certo é que tal apenas ocorre com fundamento alegado de erro 
imputável aos serviços.

H. São fundamentos da presente impugnação a violação do direito comunitário e a inconstitucio-
nalidade do artº 3º do Decreto -Lei n.º 32 -B/2001, de 14/12.

I. Porém, parece que à Fazenda Pública que no conceito de “erro imputável aos serviços” a que alude 
o artº 78º da LGT faz referência, não parece estar abrangido o erro de direito na liquidação, pois

J. O n.º 1 deste artº distingue claramente entre a revisão dos actos tributários pela entidade que 
os praticou desencadeada por iniciativa do contribuinte ou por iniciativa da Administração Tributária, 
devendo o pedido de revisão dos actos tributários por iniciativa do contribuinte, nos termos previstos na 
1ª parte daquele normativo, ser efectuado no prazo de 120 dias (“prazo de reclamação administrativa”) 
com fundamento em qualquer ilegalidade.

K. Já no que diz respeito à iniciativa da AT, de acordo com a 2.ª parte daquele n.º 1, esta pode 
iniciar um procedimento de revisão oficiosa, no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o 
tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços.

L. Entende a Fazenda pública, sempre com ressalva pelo devido respeito por melhor opinião, 
que o procedimento de revisão oficiosa, por iniciativa da Administração (mesmo admitindo -se que o 
particular o pode desencadear) não pode englobar juízos de legalidade ou ilegalidade da liquidação, 
limitando -se a AT à apreciação e eventual correcção de erros materiais.

M. A não ser assim entendido, parece -nos que estaremos face a uma interpretação totalmente 
contrária ao espírito da lei e contrária ao princípio da segurança jurídica.

N. Em conformidade com o regime da anulabilidade do acto, que impede que os actos tributários de 
liquidação possam ser impugnados a todo o tempo, mas apenas no prazo de 90 dias a contar da data do 
pagamento das liquidações impugnadas (artº 102º, n.º 1 do CPPT), o contribuinte pode invocar qualquer 
ilegalidade verificada no procedimento, no prazo normal de reclamação graciosa (120 dias).

O. Desta forma, assegura -se a estabilidade dos actos de liquidação de tributos (e como tal, do 
princípio da segurança jurídica), uma vez que a possibilidade de utilização do regime da revisão oficiosa 
do acto tributário como meio de impugnação indirecta de actos de liquidação já há muito estabilizados 
tem como consequência a total supressão dos prazos de impugnação e reclamação para todos os actos 
da AT praticados em violação de lei, ressalvados os casos excepcionais de injustiça grave e notória 
manifestamente causada na esfera patrimonial do contribuinte.

P. Desta forma parece -nos que qualquer juízo de legalidade efectuado pela AT fora dos prazos de 
reclamação ou impugnação judicial é extemporâneo, logo, insusceptível de ser efectuado.

Q. A expressão “erro imputável aos serviços” encontra -se relacionada com a actividade operacional 
da administração (o erro de facto, operacional ou material) e não com o erro de direito, não podendo 
a AT actuar de forma mais ampla em matéria de revisão oficiosa dos actos tributários do que em sede 
de revogação fundada em ilegalidade, sob pena de total incoerência.
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R. Assim, optou o legislador por distinguir, dentro do n.º 1 do artº 78º da LGT, a revogação 
provocada por iniciativa do contribuinte, com fundamento em ilegalidade geradora de invalidade e a 
possibilidade da Administração Tributária poder revogar o acto em razão de erro imputável ao serviço 
 - que não a ilegalidade.

S. E, quando a lei distingue, o interprete também tem que distinguir, sob pena de violação flagrante 
da lei, em conformidade com as mais elementares regras da interpretação da lei.

T. Sem conceder nem prescindir, entende ainda a Fazenda Pública, salvo o devido respeito por me-
lhor opinião, que não podem os contribuintes pedir a revisão oficiosa dos actos tributários de liquidação 
dentro do prazo em que a AT a poderia efectuar (4 anos), não consubstanciando assim o indeferimento 
desse pedido por extemporaneidade um acto lesivo para efeitos de abrir a via contenciosa.

U. É certo que a AT tem o dever de decidir os requerimentos ou pedidos que lhe sejam feitos pelos 
contribuintes, nos termos do artº 56º da LGT, sendo impugnáveis ou recorríveis todos os actos lesivos 
dos direitos ou interesses dos contribuintes (artº 95º, n.º 1 da LGT).

V. Não obstante, o pedido que assim a AT tem o dever de apreciar/decidir, efectuado pelo contri-
buinte fora do prazo que lhe é permitido pela 1ª parte do n.º 1 do art. 78.º (120 dias), não consubstanciará 
já um pedido de revisão previsto naquele dispositivo legal, mas antes um requerimento/exposição por 
via do qual o contribuinte tenta motivar a AT a desencadear, por sua iniciativa, a revisão oficiosa do 
acto tributário.

W. Como pedido de revisão oficiosa, será um requerimento extemporâneo, como requerimento/ex-
posição, deverá ser apreciado/decidido e, caso a AT assim o entenda, dependendo ou não da verificação 
dos respectivos pressupostos, procederá, ou não, à revisão da liquidação controvertida.

X. Releve -se ainda que a impugnante não alegou que o pedido de revisão deu entrada dentro do 
prazo legal, como resulta do teor da sua douta PI.

Y. Entende pois a Fazenda Pública que o pedido de revisão efectuado pela impetrante, é efec-
tivamente intempestivo, na medida em que já se considerava extinto o direito de reclamar quando o 
mesmo foi exercido, porquanto se encontrava já decorrido o prazo de 120 dias a contar do termo do 
prazo de pagamento voluntário da liquidação controvertida (artº 70º do CPPT, aplicável por força do 
consagrado na 1ª parte do n.º 1 do art. 78º da LGT).

Z. Assim, tendo a presente impugnação sido deduzida em consequência da presunção do indefe-
rimento tácito daquele pedido de revisão e sendo este intempestivo, igualmente se mostra a presente 
impugnação intempestiva, verificando -se a caducidade do direito á acção, o que prejudica o conheci-
mento das restantes questões suscitadas nos presentes autos.

AA. Saliente -se ainda que uma vez que o pedido de revisão é intempestivo, a AT não tinha já o 
dever de se pronunciar.

BB. Face ao exposto, deveria ter procedido a excepção suscitada pela Fazenda pública, devendo, 
em consequência ser revogada a douta sentença que decidiu de forma contrária ao aqui defendido pela 
Fazenda Pública, mantendo -se na ordem jurídica a liquidação de ISelo controvertida.

CC. Em conclusão, é pois de concluir que a sentença recorrida padece de notório erro na aplicação 
do direito, porquanto fez errónea subsunção da matéria considerada como provada às normas aplicáveis 
“in casu”, mais concretamente as que regem o pedido de revisão dos actos tributários, ou seja o n.º 1 
do artº 78º da LGT.

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

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
As questões que a Fazenda Pública vem submeter à apreciação e julgamento deste Supremo 

tribunal são as seguintes:
 - tempestividade do pedido de revisão do acto tributário previsto pelo artº 78º da Lei Geral Tri-

butária, revisão essa que, no caso, surge por iniciativa do contribuinte;
 - interpretação do conceito de «erro imputável aos serviços» referido naquele normativo legal 

como fundamento do pedido de revisão do acto tributário, nomeadamente saber se abrange o chamado 
erro de direito;

I. Da tempestividade do pedido de revisão do acto tributário
Alega a recorrente que a anulação judicial do acto de liquidação impugnado depende da veri-

ficação in casu dos pressupostos de aplicação do artigo 78.º, n.º 1 da LGT, na parte em que prevê a 
revisão oficiosa de actos tributários com fundamento em «erro imputável aos serviços».

E que um alargamento dos casos de aplicação do art. 78º da Lei Geral Tributária às situações de 
erro de direito não só é totalmente contrário ao espírito da lei como redundaria em total insegurança 
jurídica».

Afigura -se -nos, porém, que não lhe assiste razão.
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Com efeito a sentença recorrida fez correcta e adequada interpretação dos referidos preceitos 
legais, aliás em perfeita consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo que 
vem decidindo, de uma forma pacífica e constante, que, tal como a administração tributária pode, por 
sua iniciativa, proceder à revisão oficiosa do acto tributário, no prazo de quatro anos após a liquidação 
ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos servi-
ços (artº 78º da Lei Geral Tributária) também o contribuinte pode, naquele prazo de revisão oficiosa, 
pedir esta mesma revisão com aquele fundamento erro imputável aos serviços  - vide neste sentido os 
Acórdãos de 11.05.2005, processo 0319/05, e de 02.11.2005, processo 512/05, in www.dgsi.pt e também 
os Acs. de 20/03/2002, 19/11/2003 rec. 1181/03, 17/12/2002 rec. 1182/03, 29/10/2003 rec. 462/03, 
02/04/2003 rec. 1771/02, 20/07/2003 rec. 945/03, 30/01/2002 rec. 26.231, todos citados no primeiro.

II. Por outro lado, quanto à interpretação do conceito de «erro imputável aos serviços», referido 
naquele normativo legal como fundamento do pedido de revisão do acto tributário, a jurisprudência 
deste Supremo Tribunal Administrativo tem também reiteradamente entendido que “havendo erro de 
direito na liquidação, por aplicação de normas nacionais que violem o direito comunitário e sendo 
ela efectuada pelos serviços, é à administração tributária que é imputável esse erro, sempre que a 
errada aplicação da lei não tenha por base qualquer informação do contribuinte» cfr. Acórdão de 
12/12/2001, rec. 26.233.

Como se refere no Acórdão de 12/12/2001, processo 026487, «não há que fazer qualquer tipo de 
distinção entre as razões que levaram a tal erro. Não há assim que curar de saber se estamos perante 
um erro em sentido estrito, resultante de uma deficiência técnica dos próprios serviços de liquidação, 
ou, pelo contrário, se estamos perante um erro em sentido lato, resultante de vício de violação de lei, 
sendo que então a liquidação está correcta de acordo com a lei, mas esta sofre, por exemplo, do vício 
de inconstitucionalidade, ou do vício de violação de lei comunitária».

Esta jurisprudência foi seguida por inúmeros outros arestos deste Supremo Tribunal Administrativo, 
dos quais destacamos os Acórdãos de 15.11.2006, recurso 28.06.2006, de 12.12.2006, recurso 918/06, 
de 10.01.2007, recurso 523/06, e de 20.01.2009, recurso 771/08, todos em www.dgsi.pt

Trata -se de jurisprudência que teve por objecto situação de facto idêntica à dos presentes autos, e 
que por isso é de manter, não tendo sido aduzida pela recorrente fundamentação bastante para a alterar.

Nestes termos somos de parecer que o recurso não merece provimento, devendo ser confirmada 
a sentença recorrida.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4  - Questão a decidir
É a de saber se, ao julgar improcedente a excepção de caducidade do direito acção invocada pela 

Fazenda Pública em impugnação judicial deduzida na sequência de indeferimento tácito de pedido de 
revisão oficiosa de acto tributário de liquidação de Imposto do Selo, a sentença recorrida incorreu em erro 
de julgamento por errónea interpretação do disposto no n.º 1 do artigo 78.º da Lei Geral Tributária (LGT).

5  - Matéria de facto
Na sentença objecto de recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. A OCP - PORTUGAL, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A., procedeu a um aumento de 

30.000.000,00€ do seu capital social, realizado inteiramente em numerário;
2. No acto da escritura Notarial de aumento de Capital Social ocorrida em 02 de Março de 2005, 

aquela sociedade, ora impugnante, pagou um imposto de selo de 12.000,00€, liquidado nos termos 
constantes da verba 26.3 da Tabela Geral de Imposto do Selo (cfr. escritura constante de fls. 44 a 46 e 
fls. 48 do Procedimento Administrativo apenso, cujo teor se dá por reproduzido);

3. O montante referido foi apurado em conformidade com o constante da Verba n.º 26 da Tabela 
Geral do Imposto de Selo, na redacção do art. 3.º do Decreto Lei n.º 322 -B/2002, de 14 de Dezembro.

4. Em 13.08.2007, a contribuinte ora impugnante, requereu no Serviço de Finanças da Maia 1 a 
revisão oficiosa do acto de liquidação de Imposto do Selo identificado em 2., com o consequente pedido 
de restituição, no montante de 120.000,00, nos termos do art. 78.º da LGT;

5. Não foi proferida decisão no âmbito do procedimento de revisão oficiosa, tendo ocorrido in-
deferimento tácito daquele pedido em 13.08.2008;

6. Em 15.03.2008 o contribuinte/Impugnante apresentou a presente Impugnação judicial.
6  - Apreciando
6.1 Da improcedência da excepção de caducidade do direito de acção na impugnação judicial 

deduzida na sequência de indeferimento tácito de pedido de revisão oficiosa de acto tributário de li-
quidação de Imposto do Selo

A sentença recorrida, a fls. 117 a 126 dos autos, julgou improcedente a excepção de caducidade 
do direito de acção invocada pela Fazenda Pública na sua contestação, julgando tempestiva (…) a 
impugnação do indeferimento do pedido de revisão oficiosa da liquidação.

Fundamentou -se o decidido no facto de o pedido de revisão oficiosa ter sido formulado pelo con-
tribuinte dentro do prazo de quatro anos previsto no n.º 1 do artigo 78.º da Lei Geral Tributária, de tal 
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pedido não ter merecido resposta por parte da Administração sobre ele se formando, ao fim de seis meses 
(artigo 57.º n.º 1 da LGT), indeferimento tácito (pois que o pedido fora apresentado tempestivamente), 
que foi atacado por via de impugnação judicial dentro do prazo a que se refere a alínea d) do n.º 1 do 
artigo 102.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) (cfr. sentença recorrida, a 
fls. 118 a 120 dos autos). Conclui, pois, a sentença recorrida que (fls. 120 dos autos):

«(…) No caso em apreço, tendo o acto de liquidação sido praticado em 2.03.2005, é inquestio-
nável que o pedido de revisão oficiosa, recebido em 13.08.2007 pela entidade que praticou o acto, foi 
apresentado dentro do prazo previsto no n.º 1 do art. 78.º da LGT (4 anos, no caso de o fundamento 
ser erro imputável aos serviços) pelo que foi tempestivamente apresentado. Por outro lado, não tendo 
havido pronúncia da Administração Tributária sobre tal pedido, ele presumia -se indeferido tacitamente 
passados 6 meses (art. 57.º, n.º 1 e 5, da LGT), isto é, em 13.02.2008, pelo que no dia imediato se 
iniciava o prazo de 90 dias para impugnação judicial (art. 102.º, n.º 1, alínea d), do CPPT). Como a 
presente impugnação do indeferimento do pedido de revisão foi apresentada em 15.02.2008, ela tem 
de se considerar tempestiva. (…)» (fim de citação).

Discorda do decidido quanto à improcedência da excepção de caducidade a recorrente Fazenda 
Pública, alegando, em síntese, ser intempestivo o pedido de revisão oficiosa, pois que, nos termos da 
78.º n.º 1 da LGT, o contribuinte teria de o deduzir no prazo de 120 dias para que pudesse invocar 
“erro de direito” na liquidação, logo sobre ele não havia dever de decidir por parte da Administração 
tributária, sendo em consequência intempestiva a posterior impugnação deduzida (cfr. as conclusões 
das suas alegações de recurso supra transcritas).

O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos e 
supra transcrito sustenta o não provimento do recurso e a confirmação da sentença recorrida, aliás em 
perfeita consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (…), que cita.

Vejamos.
Como bem salienta o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, a interpre-

tação do n.º 1 do artigo 78.º da LGT defendida pela recorrente nos presentes autos e na qual pretende 
sustentar a extemporaneidade da impugnação deduzida pela ora recorrida já foi apreciada, e rejeitada, 
em numerosos arestos deste Supremo Tribunal, designadamente no Acórdão proferido em 11 de Maio 
de 2005, rec. n.º 319/05, onde se consignou:

«(…) QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE REVISÃO:
O art. 78º da LGT prevê a revisão do acto tributário «por iniciativa do sujeito passivo» ou «da ad-

ministração tributária», aquela «no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer 
ilegalidade», e esta «no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda 
não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços».

Todavia, tal não significa que o contribuinte não possa, no prazo da revisão oficiosa, pedir esta 
mesma revisão.

Tal resulta, desde logo, dos princípios da legalidade, da justiça, da igualdade e da imparcialidade 
 - art. 266º, n.º 2 da CRP.

Como se refere no Ac. do STA de 20/03/2002, rec 26.5 80:
Face a tais princípios, não se vê como possa a Administração demitir -se legalmente de tomar a 

iniciativa de revisão do acto quando demandada para o fazer através de pedido dos interessados já que 
tem o dever legal de decidir os pedidos destes, no domínio das suas atribuições, sendo que «o dever de 
pronúncia constitui, de resto, um princípio abertamente assumido pelo art. 9º do CPA, no domínio do pro-
cedimento administrativo mas aqui também aplicável por mor do disposto no art. 2º do mesmo código».

E, mais adiante: «é claro que a revisão do acto tributário, na sua dimensão de acto a favor do con-
tribuinte, que é a dimensão que aqui importa ter em conta, acaba por implicar um alargamento do prazo 
de estabilidade da situação tributária a que se refere. Mas uma tal consequência não é uma objecção 
que o intérprete possa colocar... pois a adopção, pelo legislador, da possibilidade de revisão do acto 
pressupõe exactamente o equacionamento dessa questão e a sua resolução no sentido de fazer, dentro 
de certos condicionalismos... outros valores para além da segurança jurídica a prazo certo».

E de lei escrita.
Na verdade, o próprio art. 78º, n.º 6 (actual n.º 7, acrescentamos nós) refere o pedido do contri-

buinte dirigido ao órgão competente da administração tributária para a sua realização.
E o art. 86º, n.º 4, alínea a) do CPPT menciona o «pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo».
É, aliás, no sentido exposto, a jurisprudência, que se crê uniforme, do STA. Cfr., por todos, os 

Acds. de 20/03/2002 citado, 19/11/2003 rec. 1181/03, 17/12/2002 rec. 1182/03, 29/10/2003 rec. 462/03, 
02/04/2003 rec. 1771/02, 20/07/2003 rec. 945/03, 30/01/2002 rec. 26.231.

QUANTO AO «ERRO IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS»:
O referido art. 78º, n.º 1 da LGT prevê a revisão oficiosa «com fundamento em erro imputável 

aos serviços».
Que, no entender da Fazenda, excluiria o controlo da legalidade do acto, erro de direito, abarcando 

somente o «erro de facto, operacional ou material».
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Mas a asserção não é correcta.
É que este pode ser corrigido ou rectificado a todo o tempo.
Desde logo, se for praticado pelo contribuinte  - art. 79º, n.º 2 da LGT.
Mas também pela Administração  - art. 148º do CPA.
Ora, o «erro» referido na parte final do n.º 1 do dito art. 78º só é relevante no prazo ali referido.  

O «erro imputável aos serviços» concretiza qualquer ilegalidade, não imputável ao contribuinte mas 
à Administração, com ressalva do erro na autoliquidação que, para o efeito, é equiparado aos daquela 
primeira espécie  - art. 78º, n.º 2 in fine. É o que este STA tem uniforme e reiteradamente afirmado, a 
propósito do art. 43º da LGT. Como se refere no Ac. de 12/12/2001, rec. 26.233: «havendo erro de direito 
na liquidação, por aplicação de normas nacionais que violem o direito comunitário e sendo ela efectuada 
pelos serviços, é à administração tributária que é imputável esse erro, sempre que a errada aplicação 
da lei não tenha por base qualquer informação do contribuinte. Por outro lado, esta imputabilidade aos 
serviços é independente da culpa de qualquer dos seus funcionários ao efectuar liquidação afectada 
por erro» já que «a administração tributária está genericamente obrigada a actuar em conformidade 
com a lei (arts. 266º, n.º 1 da CRP e 55º da LGT), pelo que, independentemente da prova da culpa de 
qualquer das pessoas ou entidades que a integram, qualquer ilegalidade não resultante de uma actuação 
do sujeito passivo será imputável a culpa dos próprios serviços».

Cfr., no mesmo sentido e por todos, os Acds. de 06/02/2002 rec. 26.690, 05/06/2002 rec. 392/02, 
12/12/2001 rec. 26.233, 16/01/2002 rec. 26.391, 30/01/2002 rec. 26.231, 20/03/2002 rec. 26.580, 
10/07/2002 rec. 26.668.

Nem contrariam o exposto os n.ºs 3 e 4 daquele art. 78º, uma vez que ressalva «o disposto nos 
números anteriores».

Ou seja: pode ser efectuada essa revisão, por iniciativa da Administração Tributária, mesmo que 
não exista erro imputável aos serviços.

Cfr. Leite de Campos e outros, LGT Anotada, 2 edição, pág. 346, nota 7 e Lima Guerreiro, ibidem, 
pág. 346, nota 7» (fim de citação).

É esta jurisprudência consolidada e pacífica que também aqui se acolhe, pois que nenhuma razão 
se descortina para dela divergir. Acrescentar -se -á, tão só, que entende a melhor doutrina que o n.º 3 
do artigo 78.º da LGT, na redacção que lhe foi conferida pelo artigo 40.º da Lei n.º 55 -B/04, de 30 de 
Dezembro, reforça o entendimento jurisprudencial de que o «erro imputável aos serviços» a que se 
refere o n.º 1 do artigo 78.º da LGT compreende o erro de direito, pois que de outro modo se não en-
tenderia a referência ao erro de direito constante daquele n.º 3 do artigo 78.º da LGT (cfr. CASALTA 
NABAIS, A Revisão dos Actos Tributários, in Por um Estado Fiscal Suportável: Estudos de Direito 
Fiscal, Volume III, Coimbra, Almedina, 2010, p. 236).

E assim sendo, resta, pelo exposto, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida, 
que bem julgou não verificada a alegada excepção de caducidade do direito de acção.

 - 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 Fazenda Pública.

Lisboa, 22 de Março de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 22 de Março de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. IRS. Mais -valias imobiliárias. Não residente. Natureza anulatória 
da impugnação. Questão nova.

Sumário:

Não pode acolher -se a pretensão da recorrente de, por Acórdão, se aplicar à liquidação 
sindicada a legislação fiscal prevista para os residentes em Portugal, ao caso em 
análise, no seu todo, o que implica a utilização da tabela de taxas gerais prevista 
no art. 68.º do CIRS, atenta a natureza meramente anulatória da impugnação judi-
cial e o carácter de revista do presente recurso jurisdicional, no qual a questão da 
aplicação das taxas gerais previstas no n.º 1 do artigo 68.º do Código do IRS aos 
rendimentos de mais -valias imobiliárias obtidos em Portugal por um não residente 
surge como questão inteiramente nova.
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Processo n.º 1031/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Kerstin Nowotny e marido.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Loulé de 27 de Setembro de 2010, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida 
por Kerstin Nowotny e marido, com os sinais dos autos, contra liquidação de IRS referente ao ano de 
2007, apresentando as seguintes conclusões:

a) A presente Impugnação Judicial foi interposta contra a liquidação de IRS do exercício de 2007 
decorrente da entrega da declaração de rendimentos Mod. 3, com anexo G, relativo a ganhos em sede de 
mais valias, derivados da venda efectuada pelos ora Recorridos, através de escritura pública lavrada em 
30/08/2007, do prédio urbano, inscrito na matriz predial da freguesia de … -Lagos, sob o artigo 8226, 
entretanto corrigida pela Administração Tributária.

b) Foi colocada em causa, pelos ora Recorridos, a não consideração das despesas suportadas com 
honorários pagos a advogado, com mediadora imobiliária e registo predial, assim como a tributação da 
totalidade da mais valia apurada, ao contrário do que se verifica com os sujeitos passivos residentes, 
cujo valor apenas é considerado em 50%.

c) O Tribunal “a quo” julgou a Impugnação procedente, decisão com a qual não pode a Fazenda 
Pública concordar.

d) No âmbito do presente recurso, a Recorrente não coloca em causa a consideração das despesas 
com advogado, mediadora imobiliária e registo predial, embora a fundamentação da douta sentença 
recorrida se encontre no mínimo deficitária, já que sobre esta matéria apenas refere que as despesas são 
de aceitar uma vez que se encontram comprovadas documentalmente, nada referindo, nomeadamente, 
quanto à fundamentação de direito.

e) A FP limita, assim, o âmbito do presente recurso à questão da tributação da mais valia a não 
residentes por contraposição à situação que se verifica relativamente a residentes em Portugal.

f) É também facto assente entre as partes que os recorridos não residem em Portugal.
g) No entanto, em consequência do invocado Acórdão do TJCE de 26/10/2006, Processo C -345/05, 

não pode ser, sem mais, a retirada pela sentença recorrida.
h) Estando subjacente um tratamento igualitário entre sujeitos passivos residentes e não residentes, 

ter -se -á que aplicar a estes últimos e para o tipo de operações tributáveis em causa, o regime legalmente 
previsto para os residentes “in toto”.

i) Isto é, deverão ser também de aplicar as taxas gerais previstas no art. 68.º do CIRS e não a taxa 
especial de 25% estabelecida no art. 72.º n.º 1 do mesmo código tributário, sob pena de se subverter o 
princípio do tratamento igual que subjaz à interpretação vertida no Acórdão do TJCE.

j) A jurisprudência do TJCE, bem como o invocado art. 56.º do CE não se coaduna com uma 
interpretação que leve à uma carga fiscal superior para os residentes, por contraposição à dos não 
residentes, já que isso constituiria uma discriminação positiva destes últimos.

k) A douta sentença recorrida deve, assim, ser substituída por Acórdão que aplique a legislação 
fiscal prevista para os residentes em Portugal, ao caso em análise, no seu todo, o que implica a utilização 
da tabela de taxas gerais prevista no art. 68.º do CIRS.

l) A presente Impugnação Judicial deveria, pois, ter improcedido parcialmente.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso e consequentemente revogada a 

sentença recorrida, que deverá ser substituída por Acórdão que julgue a presente Impugnação Ju-
dicial parcialmente improcedente, nos termos referidos, como é de JUSTIÇA.

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 alegado, a sentença recorrida devia ter julgado parcialmente improcedente 

a impugnação judicial deduzida, por forma a assegurar “tratamento igualitário” entre não residentes 
titulares de rendimentos de mais -valias imobiliárias obtidos em Portugal e residentes em Portugal 
titulares de rendimentos similares.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé objecto do recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
A) Os impugnantes são residentes na Alemanha, cfr. fls. 15.
B) Por escritura pública de compra e venda, de 30/08/2007, WOLFGANG FELSING, com o 

NIF) e mulher CHRISTA FELSING, com o NIF …, em seu nome e em representação de KERSTIN 
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NOWOTNY e marido DIETMAR GONTER NOWOTNY, alienaram pelo preço de 900.000,00E o 
prédio urbano, destinado a habitação, composto por moradia de rés -do -chão e primeiro andar, com 
garagem, piscina e logradouro, sito em …, freguesia de …, concelho de Lagos, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Lagos sob o número quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco, onde 
se encontra registada a aquisição a favor dos vendedores, por legado, pela inscrição C - Apresentação 
onze de vinte e quatro de Março de dois mil e seis, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8.226, 
cfr. fls. 14 e segs.

C) No anexo G da declaração de IRS, apresentada em 22/05/2008, referente ao ano de 2007 
declararam (fls. 22):

Realização Aquisição Despesas e encargos
C – 2007 – 08 – 450.000,00 2004 – 08 – 172.740,00 36.429,00
D) Em 25/08/2008, a Administração Fiscal elaborou a demonstração da liquidação de IRS, donde 

resultou o montante de 58.048,50 de imposto a pagar, cfr. fls. 29.
E) Os impugnantes procederam ao pagamento do imposto a que se refere a alínea anterior, em 

08/10/2008, cfr. fls. 20.
F) Em 26/01/2009, a Administração Fiscal elaborou nova demonstração da liquidação de IRS 

donde resulta o montante de 60.873,50E a pagar, cfr. fls. 29.
G) Em 29/01/2009, foi elaborada a demonstração de liquidação dos juros, cfr. fls. 30.
H) Em 29/01/2009, foi elaborada a demonstração de acerto de contas, donde resultou o montante 

de imposto a pagar de 2. 896,82 €, cfr. fls. 31.
I) O prazo para pagamento voluntário terminou em 9/03/2009, cfr. fls. 31.
J) A petição inicial foi apresentada em 01/04/2009, cfr. carimbo aposto a fls. 3.
K) No processo administrativo apenso foi elaborada a seguinte informação (fls. 7):
«1. Em 2008 -05 -22, apresentaram os impugnantes a declaração mod 3 de IRS do ano 2007, 

com o anexo G, referente à venda de um imóvel;
2. A referida declaração foi seleccionada para análise, tendo o impugnante sido notificado para 

apresentar neste SF todos os documentos comprovativos da sua situação pessoal e familiar, bem como 
dos elementos quantitativos referentes aos valores declarados para as despesas (€ 36.429,00);

3. Destas, foram aceites € 25.000,00 referente à comissão imobiliária e € 129,00 referente a 
despesas com registos, totalizando € 25.129,00;

4. Pelo que foi efectuado o respectivo DC, corrigindo o campo G, referente às despesas e en-
cargos para aquele Valor;

5. A declaração mod 3 apresentada pelos impugnantes foi liquidada pelos Serviços Centrais 
do IRS em 2008 -08 -25, resultando imposto a pagar da quantia de € 58.048,50, que foi paga em 
2008 -10 -08;

6. Em 2009 -01 -29, foi emitido o respectivo documento de cobrança/compensação refe-
rente à liquidação do DC, com imposto apurado de € 60.873,50, acrescido de juros compensa-
tórios no montante de € 71,82, resultando a diferença a pagar de € 2.896,82, que foi paga em 
2009 -03 -05;

7. Não foi apresentada reclamação graciosa. É tudo quanto me cumpre informar V. Exa.
Serviço de Finanças de Lagos, 19 de Junho de 2009».
6 – Apreciando
6.1 Da alegada improcedência parcial da impugnação
A sentença recorrida, a fls. 46 a 59 dos autos, julgou (totalmente) procedente a impugnação 

deduzida pelos ora recorridos contra liquidação de IRS relativa a 2007, anulando -a parcialmente, na 
parte em que não considerou a limitação da tributação das mais valias apenas em 50% e mandando 
considerar as despesas apresentadas, pois que mostram -se devidamente documentadas (cfr. sentença 
recorrida, a fls. 58 dos autos).

Perante a questão decidenda de saber se a tributação das mais -valias resultantes da alienação 
de um bem imóvel situado em território Português, quando essa alienação é efectuada por um não 
residente, a uma carga fiscal superior à que incidiria, em relação a este mesmo tipo de operação, 
sobre as mais -valias realizadas por um residente do Estado da situação do imóvel, viola o Direito 
Comunitário (sentença recorrida, a fls. 52 dos autos), o tribunal “a quo”, depois de convocar e trans-
crever as pertinentes disposições do Código do IRS (artigos 9.º n.º 1, alínea a), 10.º n.ºs 1, alínea a) e 4 
alínea a), 13.º n.º 1, 43.º n.ºs 1 e 2 68.º e 72.º n.º 1), invocou e transcreveu o Acórdão do então Tribunal 
de Justiça das Comunidades Europeias de 26 de Outubro de 2006 (processo C -345/05), nos termos 
do qual o facto de a legislação fiscal portuguesa prever uma limitação da tributação a 50% das mais 
valias realizadas apenas para os residentes em Portugal, e não para os não residentes, constitui uma 
restrição aos movimentos de capitais, proibida pelo artigo 56. CE (cfr. o n.º 40 do referido Acórdão), 
restrição esta considerada injustificada (cfr. os números 41 a 60 do citado Acórdão), pelo que concluiu, 
em razão da similitude da questão ali decidida com a dos autos, que não podia ser diferente a solução 
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a adoptar no processo, atento o princípio da aplicabilidade directa das normas comunitárias, bem 
como o primado do direito comunitário (cfr. sentença recorrida, a fls. 58 dos autos).

A recorrente Fazenda Pública, que limita o seu recurso à questão da tributação da mais 
valia a não residentes por contraposição à situação que se verifica relativamente a residentes 
em Portugal (cfr. a conclusão e) das suas alegações de recurso), discorda do decidido quanto às 
consequências a retirar da jurisprudência comunitária invocada pelo tribunal “a quo”, alegando que 
estando subjacente um tratamento igualitário entre sujeitos passivos residentes e não residentes, 
ter -se -á que aplicar a estes últimos e para o tipo de operações tributáveis em causa, o regime 
legalmente previsto para os residentes “in toto”, isto é, deverão ser também de aplicar as taxas 
gerais previstas no art. 68.º do CIRS e não a taxa especial de 25% estabelecida no art. 72.º n.º 1 
do mesmo código tributário, sob pena de se subverter o princípio do tratamento igual que subjaz 
à interpretação vertida no Acórdão do TJCE, pois que a jurisprudência do TJCE, bem como o 
invocado art. 56.º do CE não se coaduna com uma interpretação que leve à uma carga fiscal 
superior para os residentes, por contraposição à dos não residentes, já que isso constituiria uma 
discriminação positiva destes últimos, pelo que entende que a impugnação deveria ter improcedido 
parcialmente e pede que a sentença recorrida seja substituída por Acórdão que aplique a legislação 
fiscal prevista para os residentes em Portugal, ao caso em análise, no seu todo, o que implica a 
utilização da tabela de taxas gerais prevista no art. 68.º do CIRS (cfr. as conclusões g) a l) das 
suas alegações de recurso).

Vejamos.
Tem razão a Fazenda Pública quando se insurge com o facto de, em virtude da julgada incom-

patibilidade com o direito comunitário da limitação aos residentes em Portugal da consideração em 
apenas 50% do saldo das mais -valias realizadas (artigo 43.º n.º 2 do Código do IRS), os não residentes 
comunitários serem, a final, a ser discriminados positivamente em relação aos residentes nesta tribu-
tação, pois que se determinou que beneficiem igualmente daquela limitação à tributação mas a taxa 
de imposto que lhes é aplicável é a de 25% prevista no n.º 1 do artigo 72.º do Código do IRS, e não a 
que de acordo com a tabela prevista no n.º 1 do artigo 68.º seria aplicável no caso de tais rendimentos 
serem auferidos por residentes em Portugal.

É, aliás, sabido, que o legislador, por via da Lei n.º 67.º -A/2007 de 31 de Dezembro (Orça-
mento do Estado para 2008), procurou obviar a esse tratamento de favor dos não residentes co-
munitários e do espaço económico europeu que obtivessem em Portugal mais -valias imobiliárias, 
permitindo -lhes a opção pela tributação desses rendimentos em condições similares às aplicáveis 
aos residentes em Portugal (cfr. o aditamento ao artigo 72.º do Código do IRS dos seus números 7 
e 8, actuais números 8 e 9 após a renumeração operada pelo artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 249/09, 
de 23 de Setembro).

Sucede, contudo, que, daí não se pode retirar qualquer consequência para o caso dos autos, pois 
foi a Administração fiscal que, perante a declaração dos contribuintes, lhes liquidou o imposto que 
considerou devido (como aliás sempre sucede no IRS): à taxa prevista para os não residentes (25%, nos 
termos do artigo 72.º n.º 1 do Código do IRS) e sobre o montante total da mais -valia realizada e não 
apenas sobre 50% deste valor (artigo 43.º n.º 2 do Código do IRS), assim ignorando a jurisprudência 
comunitária e a deste Supremo Tribunal que a acolheu (cfr. o Acórdão de 16 de Janeiro de 2008, rec. 
n.º 439/06) quanto à incompatibilidade daquela disposição legal, assim aplicada, com o (então) artigo 56.º 
do TJCE (actual artigo 63.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia), sujeitando deste 
modo, como veio a acontecer, a ver anulada nessa parte a liquidação impugnada, dada o primado do 
direito comunitário.

Pretender, como pretende a recorrente (cfr. as conclusões l) e k) das suas alegações de recurso), 
que se revogue a sentença recorrida, pois que alegadamente a impugnação deveria ter improcedido 
parcialmente e que, por Acórdão, se aplique a legislação fiscal prevista para os residentes em Por-
tugal, ao caso em análise, no seu todo, o que implica a utilização da tabela de taxas gerais prevista 
no art. 68.º do CIRS, é pretensão que não pode acolher -se, atenta a natureza meramente anulatória 
da impugnação judicial e o carácter de revista do presente recurso jurisdicional, no qual a questão da 
aplicação das taxas gerais previstas no n.º 1 do artigo 68.º do Código do IRS aos rendimentos em causa 
nos autos surge como questão inteiramente nova.

Pelo exposto, há -de concluir -se que o recurso não merece 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 sentença 
recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 22 de Março de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 22 de Março de 2011.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Descrição sumária dos factos. Nulidade.

Sumário:

 I — A descrição sumária dos factos prevista no artigo 79.º, n.º 1, alínea b) do RGIT 
como requisito da decisão administrativa da aplicação da coima visa assegurar 
ao arguido a possibilidade do exercício efectivo dos seus direitos de defesa, no 
pressuposto de um conhecimento perfeito dos factos que lhe são imputados.

 II — O facto tipificado como contra -ordenação no n.º 2 do artigo 114.º do RGIT reporta-
-se à tipificação constante do n.º 1 do mesmo preceito legal, mas cometido de 
forma negligente, sendo seu pressuposto essencial a prévia dedução da prestação 
tributária não entregue.

 III — Neste sentido, a falta de entrega da prestação tributária de IVA não preenche o 
tipo legal de contra -ordenação acima referido, uma vez 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 tem 
direito.

Processo n.º 1037/10 -30.
Recorrente: Largewall – Utilidades, Equipamentos e Investimentos Imobiliários, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Largewall  - Utilidades, Equipamentos e Investimentos Imobiliários, L.da, melhor identificada 
nos autos, não se conformando com o despacho decisório do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou 
improcedente o recurso interposto do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 3 que, em 
processo de contra -ordenação, lhe aplicou a coima no montante de € 2.246,11, dele vem interpor o 
presente recurso, formulando a final as seguintes conclusões:

1.ª  - A decisão administrativa que aplicou a coima não contém a descrição sumária dos factos.
2.ª  - O requisito da decisão administrativa de aplicação da coima “descrição sumária dos factos”, 

constante da primeira parte da alínea b) do n.º 1 do art. 79.º do RGIT, tem de ser interpretado em cor-
relação necessária com o tipo legal de infracção no qual se prevê e pune a contra -ordenação imputada;

3.º  - E a descrição sumária dos factos revela -se essencial na aplicação da norma punitiva, pois 
só por essa via se poderá aferir qual o percurso cognitivo utilizado pelo seu autor para chegar até à 
decisão final;

4º  - Conforme aliás, o entendimento da doutrina e jurisprudência mais recente, no sentido de que 
uma decisão ou despacho administrativos se encontra devidamente fundamentado sempre que é possível 
através do mesmo descobrir qual o percurso cognitivo utilizado pelo seu autor para chegar à decisão 
final (cfr. Acórdão do STJ, de 16/4/95, in CJ.  - S.T.J., 1995, 11, pág. 57 e seg., bem como, A. Varela e 
outros, in Manual do Processo Civil, Coimbra Editora, 2ª edição, 1985, pág. 687 e seg. e Alberto dos 
Reis, Código do Processo Civil Anotado, Coimbra Editora, 1984, vol. V., pág. 139 e seg.).

5º  - Nos presentes autos, a conduta tipificada como contra -ordenação sancionada pelo n.º 2 do 
art. 114.º, é a descrita no n.º 1 do mesmo preceito legal (para o qual o n.º 2 remete), ou seja, a não en-
trega, total ou parcial, pelo período até 90 dias ou por período superior, ao credor tributário, da prestação 
tributária deduzida nos termos da lei.

6.º  - Deste modo, a infracção imputada à Recorrente assenta num pressuposto da punição que 
tem de estar suportado em factos descritos na decisão de aplicação da coima: o de que a prestação não 
entregue se trate de uma prestação tributária deduzida nos termos da lei sob pena de atipicidade do 
facto e, consequentemente, de não haver lugar à aplicação de qualquer coima, conforme o conceito de 
infracção tributária constante no n.º 1 do art. 2.º do RGIT.

7.º  - Acontece que, no caso presente, a decisão administrativa de aplicação da coima apenas 
indica como factos impulsionadores da sua decisão de aplicação da coima, a falta de entrega de uma 
prestação tributária.

8.º  - Assim, a prévia dedução da prestação tributária não entregue constitui elemento essencial do 
tipo legal de contra -ordenação em causa e consequentemente para que se cumpra a “descrição sumária 
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dos factos” que há -de constar da decisão administrativa de aplicação da coima, terá de haver referência, 
ainda que sumária, ao facto da prestação sumária ter sido deduzida.

9.º  - Ora, compulsada a decisão administrativa de aplicação da coima, nenhuma referência expressa, 
directa ou indirecta, se encontra em relação a esse facto e era essencial que ele fosse descrito para que 
a decisão administrativa da coima não se encontrasse ferida de nulidade.

10.º  - Também em face das normas legais tidas como violadas na decisão de aplicação da coima 
 - os artigos 26.º, n.º 1 e art. 40.º, n.º 1 b) do CIVA  -, não seria sequer possível entender estar preenchido 
o tipo legal de contra -ordenação dos n.ºs 1 e 2 do art. 11.º do RGIT, pois, como tem afirmado a juris-
prudência mais recente, no âmbito do IVA os sujeitos passivos não têm de entregar à administração 
tributária a prestação tributária que deduziram, mas, antes pelo contrário, apenas têm de fazer entrega 
do imposto na medida em que excede o IVA a cuja dedução têm direito, isto é, do imposto que não de-
duziram, apenas se encontrando no tipo legal do artigo 11.º do RGIT referência compatível com o IVA 
no seu n.º 3 e desde que o imposto tenha sido recebido, sendo que o n.º 3 não foi tido em ponderação 
na decisão de aplicação da coima que está na origem dos presentes autos, e,

11.º  - Também por isso, não deverão considerar -se preenchidos os requisitos do art. 79.º do RGIT.
12.º  - Acresce que, não consubstancia “descrição sumária dos factos” a remissão para o auto de 

notícia ou para as informações antecedentes da decisão administrativa, como refere a doutrina domi-
nante (Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, no Regime Geral das Infracções Tributárias, 
Anotado, 2.ª edição, a páginas 468), procedimento este aliás, adoptado pela entidade administrativa 
que na indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima, refere a informação 130, 
fazendo crer que remete para a mesma.

13.º  - Pelo que, não pode ter -se como adequadamente cumprido, no despacho administrativo de 
aplicação da coima, o requisito a que alude a alínea b) do n.º 1 do art. 79.º do RGIT, por não se encon-
trar fundamentado de facto e de direito, conduzindo à anulação da mesma, enquanto acto tributário, 
por vício de forma insanável;

14.º  - Por outro lado, e no que concerne à enunciação das normas alegadamente infringidas, a 
entidade administrativa menciona o art. 26º, n.º 1 b) CIVA, referindo ainda “Apresentação dentro do 
prazo D.P., s/ pagamento ou c/pagamento insuf. (T’)”, não permitindo desta forma perceber em que 
consiste a alegada infracção, se na apresentação dentro do prazo sem pagamento, ou se, por outro lado, 
na apresentação dentro do prazo mas com pagamento insuficiente.

15.º  - A ausência da descrição sumária dos factos, aliada à obscura e confusa indicação do preenchi-
mento do tipo de infracção cometida com relação às normas violadas, consubstancia -se numa violação 
do exercício efectivo dos direitos de defesa da arguida, o qual só poderá existir com um conhecimento 
perfeito dos factos que lhe são imputados e das normas legais em que se enquadram.

16.º  - A falta de requisitos legais da decisão de aplicação da coima prevista no art. 79º do RGIT, 
constitui, segundo o art. 63.º n.º 1, alínea d) do mesmo regime jurídico, nulidade insuprível do processo 
de contra -ordenação fiscal.

17.º  - A douta decisão sob censura violou, por errada interpretação, o estatuído no artigo 63.º, 
n.º 1, alínea b)  - 1.ª parte  - do RGIT, ao declarar válida a decisão de aplicação da coima aplicada à 
Recorrente.

18.º  - Termos em que, com os mais de direito, doutamente supridos por V. Exas., deve ser dado pro-
vimento ao presente recurso jurisdicional, revogando -se a sentença recorrida, como é de lei e JUSTIÇA!

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 – A decisão recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Foi levantado à arguida o auto de notícia de 18/01/2004 que constitui fls. 2 dos autos e aqui 

damos por integralmente reproduzido;
B) No seguimento do procedimento de contra -ordenação instaurado, foi aplicada à arguida a coima 

de € 2.246,11 por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa  -3, de 20/03/2006, a fls. 7 
e que aqui damos também por integralmente reproduzido (acto recorrido);

C) Consta daquele despacho, no campo reservado a “descrição sumária dos factos”: “Ao arguido 
foi levantado auto de notícia pelos seguintes factos: 1  - Montante de imposto exigível: 10,850,77 Eur.; 2 
 - Valor da prestação tributária entregue: 0 Eur.; 3  - Valor da prestação tributária em falta: 10.850,77 Eur.; 
4  - Data de cumprimento da obrigação: 18/08/2003; 5  - Período a que respeita a infracção: 2003/06T; 
6  - Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 18/08/2003; os quais se dão como provados”; no 
campo reservado a “normas infringidas” e “normas punitivas”: “IVA  - artº 26 nº1 e 40 nº1 b) CIVA 
 - Apresentação dentro do prazo D.P., s/ pagamento ou c/ pagamento insuf. (T) e “RGIT  - 114 nº2 e 26 
nº4 do RGIT  - Falta entrega prest. tributária dentro prazo (T)”; no campo reservado a “medida da coima 
 - requisitos”: “actos de ocultação: não; benefício económico: 0,00; frequência da prática: frequente; 
negligência: simples; situação económica e financeira: desconhecida; tempo decorrido desde a prática 
da infracção:> 6 meses».
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D) O recurso deu entrada no Serviço de Finanças em 02/05/2006, conforme carimbo aposto a fls. 10.
3 – O despacho decisório recorrido, considerando verificados os requisitos legais previstos na 

alínea b) do artº 79º do RGIT (descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e puniti-
vas), julgou improcedente o recurso interposto da decisão administrativa que aplicou à ora recorrente 
a coima no montante de € 2.246,11.

É contra o assim decidido que se insurge agora a recorrente pelas razões supra referidas nas con-
clusões da sua motivação do recurso.

Vejamos se lhe assiste razão.
A primeira das questões supra mencionadas, relativa ao requisito da “descrição sumária dos 

factos” (artº 79º, n.º 1, alínea b), primeira parte, do RGIT), foi apreciada no Acórdão desta Secção do 
STA de 18/11/09, in rec. n.º 593/09, em que o Relator é o mesmo, tirado em situação em tudo idêntica 
e que, por isso, vamos aqui seguir, tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito 
(cfr. artº 8º, n.º 3 do CC).

Escreveu -se, então, no citado aresto, reproduzindo a jurisprudência que havia sido fixada no 
Acórdão desta Secção do STA de 16/9/09, in rec. n.º 540/09, que “o requisito da decisão administrativa 
de aplicação da coima “descrição sumária dos factos”, constante da primeira parte da alínea b) do nº. 1 
do artigo 79.º do RGIT, há -de interpretar -se em correlação necessária com o tipo legal de infracção no 
qual se prevê e pune a contra -ordenação imputada à arguida, pois que os factos que importa descrever, 
embora sumariamente, na decisão de aplicação da coima não são outros senão os factos tipicamente 
ilícitos declarados puníveis pela norma fiscal punitiva aplicada.

No caso dos autos, a contra -ordenação fiscal imputada à arguida é a do artigo 114.º, nº. 2 do RGIT 
(cfr. a decisão de fixação da coima a fls. 6 e 7 dos autos), ou seja, a de “falta de entrega da prestação 
tributária” cometida a título de negligência.

Ora, a conduta tipificada como contra -ordenação sancionada pelo nº. 2 do artigo 114.º é a descrita 
no nº. 1 do mesmo preceito legal (para o qual o nº. 2 remete, através da menção “se a conduta prevista 
no número anterior for imputável a título de negligência…”), ou seja, “a não entrega, total ou parcial, 
pelo período até 90 dias, ou por período superior (…) ao credor tributário, da prestação tributária de-
duzida nos termos da lei (…)” (sublinhados nossos).

Assim, em face do tipo legal de contra -ordenação imputada à arguida, os factos a descrever suma-
riamente na decisão de aplicação da coima têm de ser subsumíveis no tipo legal em apreço, sob pena 
de atipicidade do facto e consequentemente de não poder haver lugar à aplicação de qualquer coima 
(cfr. o conceito de infracção tributária constante n.º 1 do artigo 2.º do RGIT).

Se em causa estivesse uma contra -ordenação “omissiva pura” - como a do n.º 1 do artigo 116.º 
do RGIT (“Falta ou atraso de declarações”), em que o facto tipicamente ilícito consistisse apenas em 
“não fazer algo a que se estava legalmente obrigado a fazer dentro de determinado prazo”  -, poder-
-se -ia entender estar cumprido o requisito legal da decisão de aplicação da coima “descrição sumária 
dos factos” (artigos 63.º, n.º 1, alínea d), primeira parte e 79.º, n.º 1, alínea b) do RGIT) se nesta fosse 
indicado correctamente qual o dever omitido e qual o momento (o termo do prazo) em que tal dever 
devia ter sido cumprido.

Acontece que, no caso, a infracção imputada à arguida não se basta com uma pura omissão de um 
dever de agir, contém na sua descrição típica, para além disso, um elemento adicional, que, ao constituir 
um pressuposto da punição, tem de estar suportado em factos descritos na decisão de aplicação da coima: 
o de que a prestação não entregue se trate de uma “prestação tributária deduzida nos termos da lei”.

Assim, a prévia dedução da prestação tributária não entregue constitui elemento essencial do tipo 
legal de contra -ordenação em causa e consequentemente para que se cumpra a “descrição sumária dos 
factos” que há -de constar da decisão administrativa de aplicação da coima, terá de haver referência, 
ainda que sumária, ao facto da prestação tributária ter sido deduzida.

Ora, compulsando a decisão administrativa de aplicação da coima (a fls. 6 e 7 dos autos), nenhuma 
referência, directa ou indirecta, expressa ou por remissão [sendo certo que a mera remissão para o que 
sobre os factos constitutivos da infracção se diga no auto de notícia não basta – cfr. JORGE LOPES 
DE SOUSA/MANUEL SIMAS SANTOS, Regime Geral das Infracções Tributárias Anotado, 3.ª ed., 
Lisboa, Áreas Editora, 2008, pp. 528/530, nota 2 ao art. 79.º do RGIT e a jurisprudência deste Tribunal 
(a título de exemplo, cfr. o recente Acórdão de 18/02/2009, rec. n.º 1120/08)], se encontra em relação 
a esse facto e era essencial que ele fosse descrito para que a decisão administrativa da coima não se 
encontrasse ferida de nulidade.

Acresce que, em face das normas legais tidas como violadas na decisão de aplicação da coima 
– os artigos 26.º, n.º 1 e 40.º, n.º 1 b) do CIVA  -, não seria sequer possível entender estar preenchido o 
tipo legal de contra -ordenação dos números 1 e 2 do artigo 114.º do RGIT, pois, como tem afirmado 
a jurisprudência deste Tribunal [cfr., a título de exemplo, os Acórdãos do STA de 28 de Maio de 2008 
(rec. 279/08), de 18 de Setembro de 2008 (rec. 483/08), de 15 de Outubro de 2008 (rec. 481/08) e de 
11 de Fevereiro de 2009 (rec. 578/08)], no âmbito do IVA os sujeitos passivos não têm de entregar à 
administração tributária a prestação tributária que deduziram (…), mas, antes pelo contrário, apenas 
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têm de fazer entrega do imposto na medida em que excede o IVA a cuja dedução têm direito, isto é, do 
imposto que não deduziram (cfr. o primeiro dos Acórdãos citados), apenas se encontrando no tipo legal 
do artigo 114.º do RGIT referência compatível com o IVA no seu n.º 3 e desde que o imposto tenha sido 
recebido (cfr. a jurisprudência deste STA supra citada), sendo que este n.º 3 não foi tido nem achado 
na decisão de aplicação da coima que está na origem dos presentes autos”.

Assim sendo, resulta do exposto que não pode ter -se como adequadamente cumprido, na decisão 
de aplicação da coima, o requisito da descrição sumária dos factos a que alude a alínea b) do n.º 1 do 
artigo 79.º do RGIT, enfermando, assim, da nulidade insuprível prevista na alínea d) do n.º 1 do artº 63º 
do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido e entre outros, pode ver -se o Acórdão desta Secção do STA de 29/4/09, in rec. 
n.º 241/09; de 8/7/09, in recs. nºs 268/09 e 361/09.

4 – Deste modo, fica prejudicado o conhecimento da questão da obscura e confusa indicação do 
preenchimento do tipo de infracção cometida em relação às normas violadas, também suscitada pela 
recorrente (artº 660º, n.º 2 do CPC).

5 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso e revogar o despacho 
decisório recorrido, anulando -se, em consequência, a decisão administrativa que aplicou a coima em 
causa à recorrente.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Março de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — Casimiro Gonçalves — António 
Calhau (vencido, nos termos da fundamentação expressa na decisão recorrida). 

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Caducidade de garantia. Encargos suportados. Juros moratórios.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 183.º -A do CPPT, a caducidade da garantia prestada conferia 
ao interessado o direito a ser indemnizado pelos encargos suportados com a sua 
prestação, nos termos e com os limites previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 53.º da 
LGT.

 II — O direito a indemnização por prestação indevida de garantia não comporta, em 
situação alguma, o direito a juros indemnizatórios e/ou de mora, nos termos dos 
artigos 43.º e 102.º da LGT, cingindo -se, tão somente, ao valor correspondente 
aos encargos efectivamente suportados com a prestação da mesma, ainda assim 
com o limite previsto no n.º 3 do supracitado artigo 53.º da LGT.

Processo n.º 13/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º 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 decisão da Mma. Juíza do 
Tribunal Tributário de Lisboa que declarou o direito da requerente CIMPOR, Cimentos de Portugal, 
SGPS, com os sinais dos autos, à indemnização, no valor total de € 348.037,06, por prestação indevida 
de garantia, e condenou a FP ao seu pagamento, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formu-
lando as seguintes conclusões:

1) Resulta do estabelecido no art.º 53.º, n.ºs 1 e 3 da LGT, que, em caso de prestação indevida de 
garantia, o interessado tem direito a ser indemnizado pelos encargos suportados com a prestação da 
mesma, sendo que tal indemnização tem como limite máximo o valor resultante da aplicação da taxa 
de juros indemnizatórios ao valor objecto de garantia.

2) Assim, tendo em vista o carácter taxativo do disposto no supra mencionado preceito legal, facto 
que determina, desde logo, a insusceptibilidade de aplicação, ao caso em apreço, do princípio geral 
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consagrado no art.º 562.º do Cód. Civil, é patente que o valor da indemnização em causa será o resultante 
da contabilização rigorosa das despesas efectivamente suportadas com a prestação da garantia, sendo 
manifesto que o aludido regime geral não comporta o pagamento, por parte da Administração Fiscal, 
de quaisquer outras quantias, designadamente a título de juros moratórios.

3) Em consequência, o reconhecimento do direito a juros moratórios, nos termos constantes do 
despacho recorrido, numa situação em que, manifestamente, não há lugar ao pagamento de tais juros, 
revela -se claramente incompatível com os termos e com os limites do referido direito a indemnização 
por prestação indevida de garantia, pelo que tal despacho, tendo decidido com base em entendimento 
contrário ao que resulta das presentes conclusões, violando, desse modo, o supra mencionado preceito 
legal, deverá, nessa medida, ser revogado, com as legais consequências.

Contra -alegando, veio a requerente, ora recorrida, dizer que:
1.ª - A FP veio interpor recurso da decisão que declarou o direito da impugnante à indemnização 

por prestação indevida de garantia, na parte referente aos juros peticionados e incluídos no montante 
de € 348.037,06.

2.ª - A douta decisão sob recurso, na substância, não merece à ora recorrida qualquer censura.
3.ª - Com efeito, considerou estarem reunidos os pressupostos para declaração do direito à indemni-

zação, nomeadamente no que se refere ao cumprimento do limite imposto no n.º 3 do art.º 53.º da LGT.
4.ª - No seu recurso a FP considera que o direito à indemnização previsto no art.º 53.º da LGT é 

apenas “… o resultante da contabilização rigorosa das despesas efectivamente suportadas com a pres-
tação da garantia, sendo manifesto que o aludido regime geral não comporta o pagamento, por parte 
da Administração Fiscal, de quaisquer outras quantias, designadamente a título de juros moratórios”.

5.ª - Acrescenta ainda “… a insusceptibilidade de aplicação, ao caso em apreço, do princípio 
geral consagrado no art.º 562.º do Cód. Civil …”.

6.ª - Não tem razão a FP.
7.ª - O art.º 53.º da LGT, sob a epígrafe “Garantia em caso de prestação indevida” refere expres-

samente no n.º 1 que o contribuinte que ofereceu garantia bancária “… será indemnizado (…) pelos 
prejuízos resultantes da sua prestação …”.

8.ª - O legislador quis prever a totalidade dos prejuízos resultantes da prestação da garantia e não, 
apenas, os encargos directa e exclusivamente suportados com a mesma.

9.ª - Embora estipulando um limite, qual seja o estabelecido no n.º 3 daquela norma.
10.ª - Em anotação ao art.º 53.º (Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes 

de Sousa, in Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, 2.ª edição, 2002, Vislis Editores, pp. 207/208), 
os Autores referem que “Os prejuízos referidos no número 1 englobam, não só o custo da garantia 
prestada, como qualquer outro lucro cessante ou dano emergente, dentro dos limites previstos no 
número 3” (sublinhados nossos).

11.ª - Em consequência, deve ressarcir -se o contribuinte da indevida prestação da garantia, que 
envolve todos os prejuízos incorridos, reconstituindo -se a situação que existiria, se não se tivesse ve-
rificado o evento que obriga à reparação (art.ºs 562.º e 563.º do CC).

12.ª - A opção do legislador, contida no art.º 53.º da LGT, é uma decorrência do que se estabelece 
no art.º 22.º da CRP.

13.ª - A fundamentação jurídica da douta decisão sob recurso não depende da tipificação da na-
tureza dos juros, moratórios ou indemnizatórios, conformando -se, tão só e inteiramente, como se viu, 
com as disposições legais aplicáveis.

14.ª - Com efeito, a ora recorrida requereu o pagamento dos encargos com a garantia, compre-
endidos os respectivos juros, calculados à taxa legal de 4%, que é aplicável a juros indemnizatórios, 
a juros compensatórios e que é também a taxa dos juros legais (cf. art.ºs 43.º, n.º 4, e 35.º, n.º 10, da 
LGT, 559.º do CC e Portaria n.º 291/2003, de 8 de Abril).

15.ª - Independentemente da qualificação dos juros solicitados, e qualquer que seja, não pode 
deixar de se ter em conta que se trata da compensação que é devida à recorrida pela privação que, 
indevidamente, sofreu.

16.ª - Contrariamente ao que defende o Exmo. Representante da FP, está -se no domínio da obri-
gação de indemnização prevista nos art.ºs 562.º a 564.º do CC.

17.ª - Como ensina o Ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa: “O efeito directo do facto gerador 
de responsabilidade civil é a obrigação de indemnização (…) sendo o seu objectivo a reparação de 
todos os danos de que o facto foi lesivo, foi causa adequada, danos esses em que se incluem não só 
os prejuízos sofridos como os benefícios que se deixaram de obter (artigos 563.º e 564.º do mesmo)” 
– (Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, Juros nas Relações Tributárias, in Problemas Fundamentais do 
Direito Tributário, Vislis Editores, 1999, p. 157).

18.ª - Mais refere: “Tendo tal direito de indemnização garantia constitucional, o seu exercício pelo 
sujeito passivo não está limitado ao circunstancialismo e limites do direito de indemnização previsto 
pelas leis tributárias, podendo, por um lado, pedir uma indemnização superior à que resulta destas e, 
por outro, exigi -la em situações distintas das indicadas” (in Ob. e loc. Cit. No n.º 20).
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19.ª - A invocação da doutrina perfilhada por aquele Ilustre Conselheiro vai até para além do 
problema sob recurso.

20.ª - Com efeito, basta -nos o que se preceitua no art.º 53.º, n.ºs 1 e 3 da LGT que responde intei-
ramente à questão sub judice.

21.ª - Assim sendo, como é, não deve proceder a tese da recorrente FP.
22.ª - Devendo, em consequência, ser mantida a douta decisão sob recurso.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece 

provimento, devendo revogar -se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
A) A presente impugnação judicial foi apresentada em 4 de Fevereiro de 2003  -(carimbo aposto 

a fls. 2 dos autos).
B) A requerente/impugnante prestou, a 1 de Julho de 2003, a garantia bancária n.º 125 -02 -0410672, 

no valor de € 10.034.412,65, no processo de execução fiscal n.º 3247200201123785  - (documentos 
juntos a fls. 200 a 202 dos autos).

C) Foram emitidos, pelo Banco Comercial Português, documentos respeitantes a lançamentos na 
conta de depósitos à ordem da requerente/impugnante, relativos à emissão da garantia referida em B), 
com os seguintes valores: 

Data Valor

02 -07 -2003 69.895,96
01 -10 -2003 9.689,48
02 -01 -2004 9.689,48
01 -04 -2004 9.689,48
01 -07 -2004  9.689,48
01 -10 -2004  9.689,48
03 -01 -2005  9.689,48
01 -04 -2005  9.689,48
01 -07 -2005  9.689,48
03 -10 -2005  9.689,48
02 -01 -2006  9.689,48
03 -04 -2006  9.689,48
03 -07 -2006  9.689,48
02 -10 -2006  9.689,48
02 -01 -2007  9.689,48
02 -04 -2007  9.689,48
02 -07 -2007  9.689,48
01 -10 -2007  9.689,48
02 -01 -2008  9.689,48
01 -04 -2008  9.689,48
01 -07 -2008  9.689,48
01 -10 -2008  9.689,48
02 -01 -2009  9.689,48
01 -04 -2009  9.689,48
01 -07 -2009  9.689,48

  - (documentos juntos de fls. 212 a fls. 236 dos autos).
D) Por requerimento que deu entrada neste Tribunal a 30 de Junho de 2009, a requerente/impug-

nante requereu a declaração de caducidade da garantia referida em B)  - (fls. 164 e 165 dos autos)
E) Foi proferida decisão da impugnação judicial, em primeira instância, a 8 de Julho de 2009 

 - (fls. 171 a 191 dos autos).
F) Por despacho de 13 de Agosto de 2009, declarou -se que ocorrera deferimento tácito do pedido 

de caducidade de garantia  - (fls. 203 dos autos).
G) A decisão referida em E) transitou em julgado.
H) O despacho referido em F) transitou em julgado.
I) O requerimento do presente pedido de declaração de direito a recebimento de indemnização 

deu entrada neste Tribunal a 22 de Setembro de 2009  - (carimbo aposto a fls. 208 dos autos).
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TT de Lisboa que reconhe-

ceu o direito da ora recorrida à indemnização global de € 348.037,06, correspondente aos encargos 
suportados com a prestação indevida de garantia, e condenou a FP ao pagamento de tal quantia.

A quantia em causa, de acordo com os documentos juntos aos autos, corresponde, conforme se 
refere na decisão recorrida, aos valores suportados com a prestação da garantia, acrescidos de juros de 
mora, calculados à taxa de 4% que era a taxa de referência à data.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” que, verificada a caducidade da garantia, tinha a 
requerente, nos termos do artigo 183.º -A do CPPT, entretanto revogado, mas aplicável ao caso dos 
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autos, o direito a ser indemnizada pelos encargos suportados com a sua prestação, nos termos e com 
os limites previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 53.º da LGT.

A indemnização, em seu entender, abrangeria, pois, todos os encargos suportados com a garantia 
bancária, acrescidos dos juros de mora calculados à taxa de juro legal, sendo que o direito a esses juros 
de mora assistiria à requerente porquanto lhe assiste o direito à reconstituição da situação que existiria 
se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação (artigo 562.º do CC), o que abrange tais 
juros moratórios.

O objecto do recurso reporta -se tão só à parte da decisão recorrida que reconhece o direito da 
requerente aos juros peticionados e incluídos no montante referido.

Vejamos. Nos termos do artigo 183.º -A do CPPT, já revogado mas ainda aqui aplicável ao caso 
dos autos, a caducidade da garantia prestada conferia ao interessado o direito a ser indemnizado pelos 
encargos suportados com a sua prestação, nos termos e com os limites previstos nos n.ºs 3 e 4 do ar-
tigo 53.º da LGT.

Assim, a indemnização terá como limite máximo o montante resultante da aplicação ao valor ga-
rantido da taxa de juros indemnizatórios prevista na LGT (artigos n.ºs 35.º, n.º 10 e 43.º, n.º 4 da LGT).

Ora, dos preceitos legais aplicáveis, parece resultar claro que o direito a indemnização por pres-
tação indevida de garantia, cujo regime, em concreto, nada tem a ver com o princípio geral consagrado 
no artigo 562.º do CC, citado na decisão recorrida, não comporta, em situação alguma, o direito a juros 
moratórios, cingindo -se, tão somente, ao valor correspondente aos encargos efectivamente suportados 
com a prestação da mesma, ainda assim com o limite previsto no n.º 3 do supracitado artigo 53.º da LGT.

Como refere Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, vol. II, pág. 252/253, “Fazendo-
-se referência genérica aos encargos suportados com a prestação da garantia, sem qualquer restrição 
que não seja o limite máximo que resulta da remissão para o artigo 53.º da LGT, deverá entender -se que 
o direito de indemnização abrange tudo o que o contribuinte despendeu com a prestação da garantia, 
incluindo importâncias pagas a entidades bancárias ou seguradoras (…) e custas processuais, mas não 
danos derivados da prestação, designadamente da privação de bens (…).”.

Por outro lado, não se está aqui perante nenhuma das situações que dão lugar a juros indemnizatórios 
– 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 (artigo 43.º da LGT) – ou de mora (artigo 102.
º da LGT), mas sim perante a declaração da caducidade da garantia que suspendeu a execução fiscal.

Assim, não haverá, pois, lugar ao pagamento dos juros peticionados, aliás, no sentido da jurispru-
dência deste STA (v., entre outros, os acórdãos de 10/11/2010, 4/6/2008 e de 11/10/2006, proferidos 
nos recursos n.ºs 489/10, 23/08 e 513/06, respectivamente).

A decisão recorrida não pode, por isso, ser mantida neste segmento.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em conceder provimento ao recurso, revogando -se a decisão recorrida na parte em que condenou 
a FP no pagamento de juros moratórios, que não são devidos, e mantendo -a no mais.

Custas pela requerente, ora recorrida, na instância, e no STA, por ter contra -alegado, fixando -se 
ali a taxa de justiça em metade de 1 (uma) UC e neste STA em € 99.

Lisboa, 30 de Março de 2011 — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Fazenda Pública. Multa prevista no artigo 145.º CPT.

Sumário:

Nos processos instaurados antes de 1/1/2004, a Fazenda Pública, por estar isenta de 
custas, pode usar da faculdade prevista no artigo 145.º, n.º 5 do CPC sem sujeição 
à multa aí cominada.

Processo n.º 84/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Henriques & Pimentel, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

I – O Representante da Fazenda Pública, não se conformando com a decisão da Mma. Juíza do 
Tribunal Tributário de Lisboa que ordenou se cumprisse, relativamente a requerimento por si apresentado 
em que manifestava a intenção de interpor recurso para este Tribunal da sentença em que se declarou 
extinta a instância na impugnação judicial deduzida por Henriques & Pimentel, Lda., com os sinais dos 
autos, contra a liquidação de IRC do ano de 1996, o previsto no artigo 145.º, n.º 6, do CPC, aplicável 
por força do artigo 2.º, alínea e), do CPPT, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando 
as seguintes conclusões:

1) A impugnação em causa foi apresentada em tribunal em 3/1/2002, sendo que, consabidamente, 
anteriormente à vigência do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei 
n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, a qual entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2004, bem como do Código 
das Custas Judiciais, na redacção que ao respectivo art.º 2.º foi dada pelo Decreto -Lei n.º 324/2003, de 
27 de Dezembro, o Estado e as demais pessoas colectivas públicas estavam isentos de custas, decor-
rendo de tal isenção do estabelecido no art.º 3.º do Regulamento das Custas dos Processos Tributários, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 29/98, de 11 de Dezembro.

2) Ora, estando, então, a Fazenda Pública isenta de custas, dúvidas não subsistem de que está, 
de igual modo, isenta de multa, sendo esse o entendimento jurisprudencial expresso a respeito de tal 
questão, sempre que estejam em causa processos instaurados anteriormente a 1/1/2004 (cf. Ac. do STA 
de 30/11/2005, proc.º n.º 0212/05).

3) Decorre do exposto que o despacho proferido a fls. 93 dos autos, porque violador dos supra-
mencionados preceitos legais e manifestamente desconforme com a doutamente expressa jurisprudência 
desse Supremo Tribunal, deverá ser revogado, com as legais consequências.

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 – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Cumpra -se o previsto no art.º 145.º, n.º 6, do CPC, aplicável por força do art.º 2.º, alínea e), do 

CPPT, relativamente ao requerimento de fls. 92.».
III – Vem o presente recurso interposto do despacho da Mma. Juíza do TT de Lisboa que, re-

lativamente ao requerimento de interposição de recurso apresentado pelo Representante da Fazenda 
Pública, mandou cumprir o previsto no n.º 6 do artigo 145.º do CPC.

Vejamos. Como reconhece o recorrente, efectivamente o sobredito requerimento, apresentado nos 
termos do artigo 280.º, n.º 1 do CPPT, reporta -se a um acto praticado nos três primeiros dias úteis subse-
quentes ao termo do prazo de que ele dispunha para interpor recurso da decisão da Mma. Juíza “a quo” 
que declarou extinta a presente instância de impugnação judicial, pelo que, tal como estabelecido no n.º 5 
do artigo 145.º do CPC, em princípio, a sua validade ficaria dependente do pagamento de uma multa.

Sucede, porém, que, tendo sido a impugnação em causa apresentada em tribunal em 3/1/2002, 
ou seja, antes da entrada em vigor do CPTA, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, em 
1/1/2004, bem como do CCJ, na redacção que ao respectivo artigo 2.º foi dada pelo DL 324/2003, 
de 27/12, o Estado e as demais pessoas colectivas públicas estavam isentos de custas, decorrendo tal 
isenção do estabelecido no artigo 3.º do Regulamento das Custas dos Processos Tributários, aprovado 
pelo DL 29/98, de 11 de Dezembro.

Ora, estando a Fazenda Pública, neste caso, isenta, pois, de custas, parece não subsistirem, assim, 
quaisquer dúvidas de que está, de igual modo, isenta da multa prevista no artigo 145.º do CPC.

Com efeito, no dizer do acórdão do Pleno da Secção Administrativa deste STA de 2/5/95 (rec. 
n.º 30.742), “o fim visado pelo legislador foi prescindir da prova do justo impedimento, em certos casos, 
por este muitas vezes se mostrar difícil, presumindo -se que se o acto praticado inicialmente nos três dias 
úteis seguintes ao termo do prazo, que não tinha sido praticado atempadamente por justo impedimento, 
mas faz -se depender a sua validade do pagamento de uma multa e isto, por um lado porque a multa tem 
a finalidade moralizadora de evitar abusos, de evitar que o recurso a este preceito se transforme num mau 
hábito e, por outro lado, porque se o interessado recorresse ao incidente previsto no art. 146.º também 
ficaria sujeito a custas”.

De qualquer modo, o certo é que parece inquestionável que o preceito em causa tem íntima conexão 
com as custas do processo, como se vê claramente do articulado do citado n.º 5 do art. 145.º do CPC.

Daí que, estando a FP, então, isenta de custas, como inequivocamente decorre do art. 3.º do Re-
gulamento das Custas dos Processos Tributários (Dec -Lei n.º 29/98, de 11/2), e porque estava isenta 
de custas, está também isenta de multa.

É certo que a situação hoje se alterou, devendo o Estado pagar custas – vide art.ºs 189.º do CPTA 
e art. 2.º do CCJ.

Mas estas disposições não têm aplicação ao caso concreto, razão por que as disposições citadas 
(art.º 145.º, n.ºs 5 e 6 do CPC) se não aplicam ao representante da Fazenda Pública.
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Neste mesmo sentido, vide também o acórdão deste STA de 30/11/2005, proferido no recurso 
n.º 212/05, que aqui acompanhamos.

O despacho recorrido que assim não entendeu não pode, pois, manter -se.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do STA em conceder provimento ao recurso, revogando o despacho recorrido, que deve ser substituído 
por outro que admita o recurso interposto a fls. 92 dos autos, se nada mais a tal obstar.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Instituto público. Oposição. Representação em juízo.

Sumário:

Julgando o Mmº Juiz que a Fazenda Pública carecia de legitimidade para assegurar a 
representação em juízo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, impunha -se 
que procedesse à anulação de todo o processado a partir do despacho que ordenara a 
notificação da Fazenda Pública para contestar, dando sem efeito tudo o que por esta 
fora praticado, e que determinasse a notificação daquele Instituto para responder 
à oposição, prosseguindo, assim, com os termos do processo.

Processo n.º 92/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Maria Alzira Pinto Esteves Borges e Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Manuel Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. O Exm.º Magistrado do Ministério Público recorre da decisão do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Mirandela que julgou a Fazenda Pública parte ilegítima para a oposição que Maria Alzira Pinto 
Esteves Borges deduziu à execução fiscal contra si instaurada para cobrança de dívida ao Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, absolvendo -a da instância, sem ordenar a citação da entidade que 
entendeu ter legitimidade passiva.

Rematou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. No caso, sendo a FP parte ilegítima, na verificação da excepção dilatória, tem a mesma de ser 

absolvida da instância, ut arts. 493º, n.ºs 1 e 2, 494º, alínea e) e 495º do CPC, ex vi do art. 2.º, alínea e) 
do CPPT. Como o foi e bem.

2. Mas, logo a seguir, tinha que ser citado o IEFP, na pessoa do presidente do seu conselho direc-
tivo. E não o foi. Falta que aqui pomos em crise.

3. Porque o IEFP tem personalidade jurídica, art. 1º, n.º 1, do DL 213/07, e o art. 15º, n.º 3, do 
CPPT impõe que “quando a representação do credor tributário não for do representante da Fazenda 
Pública, as competências deste são exercidas pelo mandatário judicial que aquele designar”.

3. Não o tendo sido, houve falta de notificação equivalente a falta de citação, o que gera nulidade 
de todo o processado após a p. i.

4. E, de outra banda, omitindo -se um acto que a lei impõe e cuja omissão influi no exame e decisão 
da causa, gerou -se nulidade de todo o processado depois da p. i.

5. Com o que a decisão recorrida violou, por erro de aplicação e de interpretação, as disposições 
combinadas do artigo 15.º, n.ºs 1, alínea a), e 3.º, e 210.º do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário e do artigo 21.º, n.º 3, da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro e 1.º, n.º 1, do DL 213/07, de 29/05.

6. Pelo que deve ser substituída por outra que declare a nulidade de todo o processado a partir do 
despacho 14/07/09 e que ordene a notificação agora do IEFP.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
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2. A decisão recorrida absolveu a Fazenda Pública da instância de oposição à execução fiscal ins-
taurada no Serviço de Finanças de Mirandela com vista à cobrança de dívida ao Instituto do Emprego 
e Formação Profissional (IEFP), por a considerar parte ilegítima para a oposição.

Segundo a decisão, estando em causa a cobrança de dívida não tributária, de que é credora o IEFP, 
e inexistindo norma que atribua ao Representante da Fazenda Pública competência para representação 
processual dessa entidade pública, ela caberá ao órgão que tiver poderes para a representar em juízo, 
através de mandatário judicial. Por força das «disposições conjugadas do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do 
CPPT e do artigo 21.º, n.º 3, da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, em processo de oposição à execução 
fiscal os poderes de representação em juízo do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, Ins-
tituto Público (IEFP) pertencem ao conselho directivo deste Instituto, e não à Fazenda Pública  - neste 
sentido cfr. também Ac. do STA, proc. n.º 968/07, de 13/2/2008, in www.dgsi.pt. Portanto o RFP é parte 
ilegítima. (...).

Pelo exposto, e sendo a FP parte ilegítima, absolvo -a da instância  - art.º 494º, alínea e) e 288, 
n.º 1, alínea d) do CPC.».

O Exm.º Magistrado do Ministério Público, ora Recorrente, aceita expressamente o julgado no 
que toca aos poderes do representação em juízo do IEFP, admitindo que compete ao Presidente do 
Conselho Directivo desse Instituto efectuar e representação processual dos interesses dessa entidade 
pública, acolhendo, na íntegra, a tese da falta de legitimidade da Fazenda Pública para representar o 
IEFP nestes autos de oposição a execução fiscal. Do que discorda é do facto de o Meritíssimo Juiz não 
ter retirado todas consequências legais dessa julgada ilegitimidade, limitando -se a pôr termo ao processo 
com a absolvição da Fazenda Pública da instância, quando deveria ter ordenado o prosseguimento do 
processo com a notificação do IEFP para contestar a oposição.

No que lhe assiste inteira razão.
Segundo o disposto no artigo 88.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aplicável 

ao contencioso tributário por força do disposto no artigo 2.º, alínea c) do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, incumbe ao juiz a correcção oficiosa não só de deficiências ou irregularidades 
de carácter formal de que enfermem as peças processuais, mas também o suprimento de excepções 
dilatórias (n.º 1), como é a falta de legitimidade, com a possibilidade de anulação dos “actos entretanto 
praticados que não possam ser aproveitados, designadamente porque do seu aproveitamento resultaria 
uma diminuição de garantias para o demandado ou os demandados” (n.º 3).

No caso vertente, recebida liminarmente a oposição e ordenada que foi, pelo Mmº Juiz, a notifi-
cação do Representante da Fazenda Pública para contestar, veio este apresentar o articulado que consta 
de fls. 252/255, onde se pronunciou sobre o mérito da oposição. Tendo posteriormente o Mmº Juiz 
julgado, oficiosamente, que a Fazenda Pública carecia de legitimidade para assegurar a representação 
em juízo do IEFP, impunha -se que procedesse ao suprimento dessa excepção dilatória, pela realização 
dos actos necessários à regularização da instância e que passavam, necessariamente, pela notificação 
do IEFP para contestar, pois fora ele próprio quem, erradamente, determinara a notificação da Fazenda 
Pública para o aludido efeito. E tal implicava, ainda, a anulação dos actos que haviam sido praticados 
pelo Representante da Fazenda Pública, porque do seu aproveitamento pode resultar uma diminuição 
de garantias para o IEFP.

Acresce, de todo o modo, que a falta da notificação do IEFP (exequente) para contestar a oposição 
constitui omissão de acto que a lei impõe, com clara influência no exame de decisão da causa, pelo que 
sempre se imporia, por força do preceituado no artigo 201.º do Código de Processo Civil, a anulação 
de todo o processado a partir do despacho que ordenara a notificação do Representante da Fazenda 
Pública para contestar, dando sem efeito tudo o que por este fora praticado.

Procedem, assim, todas as conclusões da alegação do Recorrente.
3. Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso e se determina a anulação de todo 

o processado a partir do despacho (inclusive) que ordenou a notificação do Representante da Fazenda 
Pública para contestar, baixando os autos à 1ª instância para que aí seja ordenada a notificação do IEFP 
para contestar, querendo, a oposição deduzida, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Março de 2011. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Brandão de Pinho. 

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Artigo 150º do CPTA.
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Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artigo 150º do CPTA, pelo seu carácter excep-
cional, estrutura e requisitos, não pode entender -se como de índole generalizada 
mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula de escape do sistema.

 II — Não cabe no mesmo dispositivo legal a questão de saber se a execução deve 
prosseguir contra o devedor subsidiário sem a excussão prévia do património 
do devedor originário, por se achar, hoje, praticamente esgotada em termos de 
uma jurisprudência pacífica, reiterada e uniforme e de erro de julgamento sobre 
a matéria de facto.

Processo n.º 116/11 -30.
Recorrente: Delfim Carlos Paiva.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr.Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Delfim Carlos Paiva, melhor identificado nos autos, não se conformando com o acórdão do 
TCA Sul, que negou provimento ao recurso interposto da decisão do Tribunal Tributário de Lisboa que, 
por sua vez, negou provimento à reclamação de acto do Chefe do Serviço de Finanças de Loures, no 
âmbito do processo executivo n.º 1520200391000918, que contra si havia revertido, dele vem interpor 
o presente recurso ao abrigo do artigo 150º do CPTA, formulando as seguintes conclusões:

26. O recorrente entende que o ordenamento não permite a penhora de bens ao responsável sub-
sidiário sem haver excutido os bens do devedor originário.

27. Entende ainda, que havendo prova no processo executivo, de documentos probatórios de valor 
especial, registos das penhoras de prédios da devedora originária BGV Ldª. na respectiva Conservatória 
do Registo Predial, constituindo prova irrefutável da existência dessas penhoras e incompatível com o 
ponto 2 do capítulo II a folhas 3 do douto Acórdão do TCA Sul.

28. Nos termos do que dispõe o artigo 863º -A n.º 1 alínea b) do Código do Processo Civil  - CPC 
 - é fundamento de Oposição à Penhora a “Imediata penhora de bens que só subsidiariamente respondam 
pela dívida exequenda”.

29. A forma processual, em sede de Procedimento Tributário, por forma, a reagir da ilegalidade de 
penhora, levada a efeito pelo órgão da execução fiscal, é a prevista no artigo 276º do CPPT, interposta 
ab initio.

30. Os bens do responsável subsidiário, apenas respondem subsidiariamente perante a dívida 
do devedor originário  - Sociedade BGV Gestão Imobi1iária, Ldª., nos termos do artigo 828º do CPC.

31. O recorrente não teve oportunidade de discutir em sede própria, como de resto se impunha, a 
verificação de pressupostos necessários ao acto de reversão, designadamente, no que se refere ao que 
determina o artigo 153º n.º 2 do CPPT.

32. É seu entendimento, nestas circunstâncias, não poder a execução prosseguir sobre bens do 
revertido.

33. A norma vertida no n.º 1 do artigo 828º do CPC determina a subsidiariedade dos bens do 
devedor subsidiário e a necessária excussão dos bens do devedor originário.

34. Nem mesmo o n.º 5 do mesmo preceito legal, desfaz a perspectiva do aqui recorrente, pois, 
como se pretende demonstrar, havendo penhora de bens da devedora originária não estava determi-
nada a insuficiência desses mesmos bens, por forma a decidir pela extensão da penhora sobre bens do 
devedor subsidiário.

35. A 17 de Janeiro de 2005 é emitido pelo Chefe de Finanças, Mandato de penhora sobre bens 
existentes em nome do devedor originário.

36. Penhoras que foram efectuadas, mas que, por razões que se desconhecem, não foi a venda 
promovida pelo órgão da execução fiscal.

37. Quando o reclamante toma conhecimento da penhora do seu bem pessoal, interpõe reclama-
ção, nos termos do artigo 276.º do CPPT, considerando que o património do devedor originário não 
havia sido excutido.

38. A primeira informação que dá conta de não ter o devedor originário bens susceptíveis de 
penhora, data de 10 de Março de 2005.

39. Através do oficio n.º 3 609 de 24 de Junho de 2005, oficia o Chefe do Serviço de Finanças de 
Loures 1 à Conservatória do Registo Predial de Loures, no sentido de lhe serem remetidas certidões de 
teor de várias descrições e inscrições de prédios ali identificados naquele ofício.

40. Pela Conservatória do Registo Predial foram enviadas pelo menos 5 certidões de prédios em 
nome do devedor originário.
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41 Ainda com data de 24 de Junho de 2005, oficio n.º 3610, foi pedida informação à Conservatória 
do Registo Predial de Benavente sobre o imóvel inscrito na matriz sob o artigo 1 Secção BQ. Contudo, 
como não estava registado (omisso, portanto), não procedeu o Serviço de Finanças a qualquer outra 
diligência.

42. A 20 de Outubro de 2006, procede ainda o Serviço de Finanças à penhora de um lote de terreno, 
inscrito na matriz sob o artigo 1492 da freguesia de S. Julião do Tojal concelho de Loures.

43. Na mesma data procede ainda à penhora dos imóveis 1495, 1497, 1505, 1509 e 1529, todos 
da freguesia de S. Julião do Tojal.

44. Perante os factos, com data de 20/10/2006 (após informação de 07/01/2006) surpreende -nos 
a factualidade assente e não contrariada do ponto 2 do capítulo II a folhas 3 do douto Acórdão do TCA 
que se transcreve “2. Em 07/01/2006 foi exarada informação na qual se refere que a executada “não 
possui quaisquer bens penhoráveis “fls. 85 do apenso)”.

45. Existindo bens para garantir/pagar a dívida do devedor originário, haveria que diligenciar 
nesse sentido, nomeadamente a venda desse património, antes que fossem realizadas penhoras de bens 
do responsável subsidiário.

46. Donde, a não aplicação, in casu, do n.º 5 do artigo 828º do CPC, fica justamente a dever -se, 
ao facto, de inexistir quantificação do valor dos bens do devedor originário para concluir pela sua 
insuficiência.

47. Mais, mesmo que a insuficiência dos bens se retire de forma dedutiva, face ao pressuposto do 
artigo 153º nº2, devidamente conjugado com o facto de não ter havido oposição à execução, ela não 
está de todo minimamente definida, de modo a tornar legal em termos de extensão, a penhora do bem 
pessoal do devedor subsidiário de elevado valor.

48. O recorrente não concorda igualmente, com a perspectiva da possibilidade de concluir pela 
insuficiência dos bens do devedor originário a partir da reversão por força da verificação do artigo 153º 
nº2 do CPPT, uma vez que, no seu entendimento, este facto apenas releva para o momento e possibilidade 
de reversão não podendo estender -se no tempo e na relevância para a tramitação da execução.

49. Isto é, no momento de cada acto próprio da execução, no caso penhora, deve avaliar -se os 
requisitos inerentes ao próprio acto, isto é, que esse acto obriga.

50. E no momento da penhora do bem pessoal do recorrente/revertido não está demonstrada nem a 
insuficiência dos bens nem tão pouco está calculada a sua insuficiência, por forma a que se tornasse pos-
sível avaliar a legalidade e admissibilidade da extensão da penhora realizada ao devedor subsidiário.

Termos em requer a V. Ex.ª sejam as presentes alegações recebidas, por em tempo, concedendo a 
douta decisão do Supremo Tribunal Administrativo, provimento ao recurso, revogando assim o douto 
Acórdão do TCA Sul.

A recorrida Fazenda Pública contra -alegou, para concluir que:
a) O presente recurso não deverá ser admitido por não se encontrarem preenchidos os pressupostos 

previstos no n.º 1 do artigo do CPTA, para este tipo de revista de carácter excepcional, que se destina 
à apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental, por estar em causa a expansão de uma controvérsia susceptível de ultrapassar os limites 
da situação singular;

b) Aliás no caso concreto, o recorrente nem invoca tais pressupostos;
c) E vem recorrer para o STA, pedindo um novo julgamento, inclusivamente sobre matéria de facto;
d) O que, no caso concreto, para além de constituir um julgamento em terceiro grau de jurisdição 

não permitido pelo CPPT, não cabe na competência do STA (art. 12º do ETAF).
Nestes termos, e nos que Vossas Excelências doutamente suprirão, deverá o presente recurso ser 

rejeitado por inadmissível e, em qualquer caso, considerado improcedente.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de o recurso ser rejeitado por não 

se verificarem os pressupostos processuais da sua admissão.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Foi instaurada a execução fiscal nº1520200391000918 e apensos contra a sociedade “BGV 

Gestão Imobiliária, Ldª.” (capa do processo executivo apenso);
2. Em 07/01/2006, foi exarada informação no processo executivo na qual se refere que a executada 

“não possui quaisquer bens penhoráveis” (fls. 85 do apenso);
3. Foi lavrado projecto de despacho de reversão contra o Reclamante, de que foi notificado para 

audição prévia, mediante carta registada com aviso de recepção, em 23/02/2006 (fls. 15 e 16).
4. O Reclamante não exerceu o direito de audição prévia no procedimento de reversão (informa-

ção de fls. 14);
5. Foi citado por reversão através de carta registada com aviso de recepção, que recebeu em 

28/03/2006 (fls. 17 e 18);
6. Do formulário relativo à citação consta, expressamente, que a quantia exequenda revertida é 

no montante de € 415.789,30, na qual se inclui a de € 40,64 relativa a IRS/2002 (fls. 17);
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7. O Reclamante requereu, em 26/04/2006, o pagamento da dívida em prestações, salvo o montante 
relativo a IRS/2002, oferecendo como garantia do cumprimento pontual o prédio inscrito na matriz 
cadastral da freguesia de Canha, concelho do Montijo, sob o artº3º, da Secção A3 e A4 (fls. 19);

8. Foi notificado, por carta registada com aviso de recepção, do deferimento do pedido de paga-
mento em prestações mediante reforço da garantia oferecida, em 07/04/2008 (fls. 20 e 21);

9. Por falta de pagamento pontual das prestações, foi feita penhora do imóvel do Reclamante 
inscrito na matriz sob o artº 7570 fracção A da freguesia, de Samora Correia, acto de que foi notificado 
em 24/06/2010 (“print informático de fls. 91);

10. A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças em 06/07/2010, conforme carimbo 
aposto a fls. 3.

3 – Estabelece o artº 150º, n.º 1 do CPTA que “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.

Por outro lado, tem vindo este Supremo Tribunal Administrativo a acentuar, repetidamente, que 
“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 enten-
dido 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” 
(vide Acórdão desta Secção do STA de 24/5/05, in rec. n.º 579/05).

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

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

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

E, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida 
pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discuti-
das, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, 
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” (Acórdão 
desta Secção do STA de 20/5/09, in rec. n.º 295/09).

Vejamos, então, se, no caso em apreço, se verificam os apontados requisitos.
Como se vê, quer do aresto recorrido, quer das conclusões da motivação do recurso, a questão 

a dirimir consiste em saber se a execução deve prosseguir contra o devedor subsidiário sem que se 
encontre excutido o património do devedor originário.

Todavia, tal questão e a dos respectivos requisitos encontra -se, hoje, esgotada em termos de uma 
jurisprudência pacífica, reiterada e uniforme deste Supremo Tribunal Administrativo.

Citam -se, por todos, os Acórdãos do Pleno desta Secção do STA de 15/3/00, in rec. n.º 21.371; de 
27/6/01, in rec. n.º 23.172 e de 27/11/02, in rec. n.º 26.351 e desta Secção de 13/4/05, in rec. n.º 100/05 
e de 28/9/06, in rec. n.º 488/06.

Assim sendo, não se vê, pois, como uma decisão sobre esta questão, em termos de revista excep-
cional, “seja claramente necessária” para uma melhor aplicação do direito, nos expressos termos do 
artº 150º, n.º 1, citado.

Por outro lado, nas referidas conclusões (vide nºs 34 a 44), é também suscitada a questão da 
existência de erro quanto à matéria de facto.

Trata -se, assim, de questão pontual, com incidência factual, que não pode constituir objecto da 
revista (nºs 2 a 4 do artigo 150.º do CPTA), insusceptível de repetição no futuro, não se vendo, pois 
 - nem o recorrente o refere  -, como seja possível, aí, “extravasar da situação singular, ficando, assim, 
irremediavelmente prejudicada a expansão da controvérsia, não estando também em causa a uniformi-
zação do direito e, em consequência, a sua melhor aplicação”.

Como se refere no Acórdão desta Secção do STA de 30/5/07, rec. n.º 0357/07:
“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução 

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

4 – Nestes termos e uma vez que não se verificam os requisitos expressos no n.º 1 do artº 150º do 
CPTA, acorda -se em não admitir o presente recurso.

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

Lisboa, 30 de Março de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão de Pinho — António 
Calhau. 

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Derrogação do sigilo bancário. Documentos bancários. Documentos de suporte de 
registos contabilísticos.

Sumário:

 I — Ao abrigo do artigo 63.º -B, n.º 2, alínea a) da LGT (na redacção dada pela Lei 
55 -B/2004, de 30 de Dezembro), a Administração Tributária tem o poder de aceder 
directamente aos documentos bancários, nas situações de recusa da sua exibição 
ou de autorização para a sua consulta, quando se trate de documentos de suporte 
de registos contabilísticos dos sujeitos passivos de IRS e IRC que se encontrem 
sujeitos a contabilidade organizada.

 II — Estando, nos termos do artigo 63.º -C da LGT, os sujeitos passivos de IRC, bem 
como os sujeitos passivos de IRS que disponham ou devam dispor de contabili-
dade organizada, obrigados a possuir, pelo menos, uma conta bancária através 
da qual devem ser, exclusivamente, movimentados os pagamentos e recebimentos 
respeitantes à actividade empresarial desenvolvida, bem como todos os movimentos 
relativos a suprimentos, outras formas de empréstimos e adiantamentos de sócios, 
ou quaisquer outros movimentos de ou a favor dos sujeitos passivos, os movimen-
tos constantes das referidas contas bancárias revestem a natureza de operações 
registáveis na contabilidade, pelo que os respectivos documentos terão que ser 
entendidos como de suporte a registos contabilísticos de sujeito passivo de IRC.

Processo n.º 196/11 -30.
Recorrente: A… L.da

Recorrido: Director Geral dos Impostos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – A…, Lda., com sede no Porto, não se conformando com a decisão do Mmo. Juiz do TAF do Porto 
que, julgando parcialmente procedente o recurso por si apresentado da decisão de derrogação do sigilo 
bancário, de 10 de Setembro de 2010, proferida pelo substituto legal do Director Geral dos Impostos, 
manteve a decisão recorrida na parte que determina o acesso às contas bancárias n.ºs 302200539086 e 
302200539029, de que é titular no Barcklays Bank, com referência ao período de 1/8/2007 a 31/12/2008, 
dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. O objectivo da derrogação do sigilo bancário é a determinação do fluxo financeiro relativo à 
quantia de € 456.270,50.

2. A sentença recorrida dá como provado que entre a recorrente e o B… foi celebrado contrato 
de mútuo pelo referido valor.

3. Está, assim, identificada a origem e destino do valor em causa.
4. O contrato de mútuo não tem relevância contabilística.
5. A derrogação do sigilo bancário é desajustada e desproporcional, sendo discipiendo no domínio 

dos objectivos pretendidos pela AF.
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6. Não se justifica a derrogação do sigilo bancário nos termos pretendidos pela AF e validade 
pelo Tribunal a quo.

7. A sentença em recurso viola o disposto no art.º 63.º -B, n.º 2, alínea a) da LGT.
Contra -alegando, veio a Representante da Fazenda Pública dizer, em síntese, que é manifesto o bem 

fundado do despacho do Director Geral dos Impostos, dado que se verificavam todos os pressupostos 
estabelecidos na alínea a) do n.º 2 do artigo 63.º -B da LGT, bem como da douta sentença recorrida que 
o manteve e que, desse modo, procedeu a uma correcta aplicação e interpretação da lei, merecendo, 
por isso, ser confirmada.

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 – Mostram -se provados os seguintes factos:
a) No âmbito de uma acção inspectiva levada a cabo, ao abrigo da ordem de serviço n.º OI201000246, 

aos exercícios de 2007 e 2008, pelos Serviços da Divisão de Inspecção Tributária foi considerado que, 
para o apuramento da situação tributária da recorrente, se mostrava necessário o acesso a informações 
e documentos bancários de suporte de registos contabilísticos.

b) Tal conclusão assentou nos motivos constantes da informação de 16 de Agosto de 2010, 
junta ao processo administrativo apenso e cujo teor se dá por integralmente reproduzido e onde se 
escreveu designadamente o seguinte: “I. Situação Detectada – 1.1. Diligências efectuadas ao abrigo 
da OI200603522 – No âmbito da acção inspectiva desenvolvida a coberto desta credencial, a qual 
abrangeu os exercícios de 2003 e 2004 e decorreu entre 2007/04/17 e 2007/08/21, constatou -se que, 
de acordo com os valores constantes da contabilidade, os saldos da conta caixa apresentavam valo-
res manifestamente exagerados face à realidade da empresa, ascendendo aos valores seguintes, nas 
diferentes datas:

 - 2003/12/31  - € 113.184,79
 - 2004/12/31  - € 111.772,31
 - 2005/12/31  - € 428.330,50
 - 2006/12/31  - € 456.270,50
(…)
2. Análise e Diligências efectuadas ao abrigo da presente acção inspectiva
De acordo com os elementos da contabilidade, agora analisados, o saldo da conta de depósitos 

à ordem, designadamente a subconta 121002 – Barclays Bank, em 2007/12/31, apresentava um saldo 
devedor de € 456.000,00, originado pela constituição de depósito à ordem, em 2007/08/31, no valor 
de € 456.270,50.

O referido montante manteve -se naquela conta de depósitos à ordem até Dezembro de 2008 (na 
subconta 1211 – Barclays Bank). Saliente -se, que os registos contabilísticos não relevam quaisquer 
outros movimentos, naquela conta de depósitos à ordem, desde a data da constituição do depósito acima 
referida até 2008/12/31. Em 2008/12/31, aquela conta bancária foi saldada por contrapartida da conta 
“Caixa” e, na mesma data, foi registado um empréstimo a sócios na conta 25511 – B…, no valor de 
€ 456.000,00, por contrapartida da conta “Caixa”. Para suportar a contabilização do empréstimo ao 
sócio, no valor de € 456.000,00, foi apresentado um contrato de mútuo, com data de 2008/12/31, cele-
brado entre a A…, Lda. (1.ª outorgante) e o sócio -gerente B…, NIF … (2.º outorgante). Neste contrato 
está estabelecido que a empresa concede um empréstimo ao sócio, no valor de € 456.000,00 e que a 
quantia mutuada já havia sido entregue ao 2.º outorgante. O sujeito passivo exibiu o extracto da conta 
bancária, emitido pelo Banco Barclays, com respeito à conta n.º 302200539086, o qual evidencia a 
crédito o referido depósito (€ 456.270,50, em 2007/08/31) e a débito, em 2008/01/15, uma transferência 
no valor de € 460.963,11, para crédito da conta com o n.º 302200539029. Verificou -se, ainda, que a 
conta bancária n.º 302200539029 da qual é titular o sujeito passivo A… …não se encontra relevada 
na contabilidade, e mesmo ocorrendo com grande parte dos movimentos da conta n.º 302200539086. 
Saliente -se, ainda, que não existe correspondência entre os movimentos financeiros constantes do referido 
extracto e os termos do contrato de mútuo acima referido, designadamente quanto aos valores e datas.

3. Notificação
Mostrando -se necessário o acesso à informação relativa àqueles movimentos para apuramento 

da situação tributária da empresa e dos eventuais reflexos na pessoa dos seus sócios, a sociedade 
A… (…) foi notificada, na pessoa de B…, … na qualidade de sócio -gerente para, no dia 22 de Abril 
de 2010, pelas 14,30 horas, nos Serviços de Inspecção Tributária, sitos na Rua de Santa Catarina, 
n.º 1011, Porto, apresentar:

 - todos os extractos das contas bancárias acima referidas, assim como os respectivos documentos 
de suporte (no caso de cheque cópia frente e verso), com referência ao período desde Agosto de 2007 
até à presente data.
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 - ou, em alternativa, autorização expressa à consulta pela Administração Fiscal, junto da referida 
entidade bancária, de todos os documentos bancários relativos àquelas contas, para o que poderia 
utilizar o modelo que lhe foi fornecido em anexo à notificação. (…)

No dia, hora e local designado, não compareceu ninguém, e até à presente data, no sistema do 
registo de correspondência desta Direcção de Finanças, não deu entrada qualquer documento de 
resposta ao solicitado.

II. Pressupostos para o acesso directo aos documentos bancários
Assim, considerando:
 - que os factos acima descritos demonstram que a contabilidade não releva todas as contas e 

movimentos bancários;
 - que os movimentos constantes das referidas contas bancárias revestem a natureza de operações 

registáveis na contabilidade, pelo que os respectivos documentos terão que ser entendidos como de 
suporte a registos contabilísticos de sujeito passivo de IRC, conforme resulta da alínea a) do n.º 2 do 
art.º 63.º -B da LGT (na redacção anterior à introduzida pela Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro);

 - que o contrato de mútuo apresentado não justifica a aplicação das disponibilidades que cons-
tavam da contabilidade (€ 456.270,50) mas que não tinham evidência em existência física na caixa no 
período que antecede a sua celebração;

 - que existe necessidade de se conhecer, de facto e em definitivo, o destino que foi dado àquele 
montante, isto é, se estava no activo da empresa ou se, pelo contrário, foi gasto em despesas confiden-
ciais ou não documentadas ou atribuído em benefício dos sócios;

 - que essas situações são enquadráveis na alínea a) do n.º 2 do art.º 63.º -B da LGT (redacção 
anterior à introduzida pela Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro);

 - que apesar de notificado, o sujeito passivo não exibiu nem autorizou a Administração Fiscal 
a aceder aos extractos de conta e a todos os documentos bancários das contas n.º 302200539086 e 
n.º 302200539029, ambas do Banco Barclays;

considera -se estarem reunidas as condições legais para que a Administração Fiscal faça uso da 
possibilidade de acesso directo a todos os documentos bancários, nos termos do n.º 4 do art.º 63.º -B 
da LGT (na redacção anterior à introduzida pela Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro), com referência 
ao período desde 2007/01/01 até 2008/12/31.”.

c) Pelo substituto legal do Director Geral dos Impostos, foi proferida em 10 de Setembro de 2010 
a seguinte decisão: “1. Nos termos e com os fundamentos constantes da presente informação e da 
Informação da Divisão de Inspecção Tributária I, da Direcção de Finanças do Porto que suportou o 
projecto de decisão, bem como com os despachos nela exarados, verificando -se os condicionalismos 
previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 63.º -B da Lei Geral Tributária, na redacção ao tempo dos 
factos, considerando que o contribuinte não exerceu o direito de audição prévia, embora devidamente 
notificado para o efeito, ao abrigo da competência que me é atribuída pelo n.º 4, autorizo que funcio-
nários da Inspecção Tributária, devidamente credenciados, possam aceder directamente a todas as 
contas e documentos bancários existentes nas instituições bancárias, em sociedades financeiras ou 
instituições de crédito portuguesas relativamente às contas de que seja titular o sujeito passivo A…, 
Lda., com o NIPC (…), com referência aos anos de 2007 e 2008.

2. Devolva -se o processo à Direcção de Finanças do Porto para efeitos de prosseguimento do 
procedimento de levantamento do segredo bancário.” – cfr. fls. 10 do p. a. apenso.

d) A recorrente foi notificada da decisão referida em c) em 4 de Outubro de 2010. Vem o presente recurso
e) O presente recurso foi apresentado em 13 de Outubro de 2010.
f) Por contrato promessa de mútuo datado de 31 de Dezembro de 2008, a sociedade A…, Lda., 

concedeu ao B…, que aceitou, um empréstimo, no valor de 456.000,00 euros, nos termos e condições 
do documento junto a fls. 14/15 dos autos e cujo teor se dá por reproduzido.

III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF do Porto que confirmou 
a decisão do Director Geral dos Impostos de 10/9/2010 que, por se verificarem os condicionalismos 
previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 63.º -B da LGT, autorizou o acesso aos documentos bancários 
da ora recorrente, embora limitando esse acesso às contas bancárias referenciadas nos autos e de que 
esta é titular no Barclays Bank e com referência ao período compreendido de 1/8/2007 a 31/12/2008.

Alega a recorrente que, sendo o objectivo da derrogação do sigilo bancário a determinação do fluxo 
financeiro relativo a uma determinada quantia, e mostrando -se nos autos identificada a origem e o destino 
do valor em causa, a derrogação do sigilo bancário no caso em apreço é desajustada e desproporcional, 
não se justificando por isso nos termos pretendidos pela AF e validados pelo Tribunal a quo.

Sustenta, pelo contrário, a FP que é manifesto, face aos elementos apurados nos autos, o bem 
fundado do despacho do DGI, dado que se verificavam todos os pressupostos estabelecidos na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 63.º -B da LGT, bem como da decisão recorrida que o manteve e que, desse modo, 
procedeu a uma correcta aplicação e interpretação da lei.

Também o Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal entende que a decisão recorrida não 
merece censura, não ocorrendo violação do disposto no artigo 63.º -B, n.º 2, alínea a) da LGT.
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Vejamos. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 63.º -B da LGT, na redacção em vigor à data 
dos exercícios aqui em causa e objecto de acção de inspecção (Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro), 
a administração tributária tem o poder de aceder directamente aos documentos bancários, nas situa-
ções de recusa da sua exibição ou de autorização para a sua consulta, quando se trate de documentos 
de suporte de registos contabilísticos dos sujeitos passivos de IRS e IRC que se encontrem sujeitos a 
contabilidade organizada.

Assim sendo, deste normativo resulta, pois, ser necessário para que a administração tributária 
possa aceder aos documentos bancários do sujeito passivo que se verifique a recusa por parte deste 
da exibição dos mesmos ou de autorização para a sua consulta e se trate de documentos de suporte de 
registos contabilísticos dos sujeitos passivos de IRS e IRC sujeitos a contabilidade organizada.

Desde logo, é manifesto que o primeiro daqueles pressupostos se verificou, pois como se constata 
da alínea b) do probatório e do processo administrativo apenso, a recorrente recusou à administração 
tributária o acesso aos elementos bancário das duas contas identificadas nos autos, sendo que o extracto 
bancário emitido pelo Barclays Bank e que a recorrente refere para sustentar a alegação de que forne-
ceu os elementos necessários à administração tributária não corresponde à totalidade dos elementos 
solicitados por esta.

Por outro lado, nos termos do artigo 63.º -C da LGT, os sujeitos passivos de IRC, bem como os 
sujeitos passivos de IRS que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada, estão obrigados 
a possuir, pelo menos, uma conta bancária através da qual devem ser, exclusivamente, movimentados 
os pagamentos e recebimentos respeitantes à actividade empresarial desenvolvida, bem como todos 
os movimentos relativos a suprimentos, outras formas de empréstimos e adiantamentos de sócios, ou 
quaisquer outros movimentos de ou a favor dos sujeitos passivos.

Embora a recorrente alegue que o contrato de mútuo apresentado para suportar a contabilização 
do empréstimo ao sócio não tem relevância contabilística, o certo é que, de acordo com os elementos 
da contabilidade analisados aquando da acção inspectiva levada a cabo pela administração tributária à 
recorrente, o saldo da conta de depósitos à ordem da recorrente apresentava, em 31/12/2007, um saldo 
devedor de € 456.000,00, originado pela constituição de depósito à ordem, em 31/08/2007, no valor 
de € 456.279,50.

O referido montante manteve -se naquela conta de depósitos à ordem até Dezembro de 2008, 
sendo que os registos contabilísticos não revelam quaisquer outros movimentos naquela conta desde 
a data da constituição do depósito acima referida até 31/12/2008, data em que aquela conta bancária 
foi saldada por contrapartida da conta “Caixa” e registado um empréstimo a sócios, no valor de 
€ 456.000,00.

Para suportar a contabilização deste empréstimo foi apresentado um contrato de mútuo, com data 
de 31/12/2008, no qual está estabelecido que a recorrente concede um empréstimo ao sócio e que a 
quantia mutuada já havia sido entregue, conforme extracto de conta bancária exibido, o qual evidencia 
a crédito o referido depósito (€ 456.270,50, em 31/08/2007) e a débito, em 15/1/2008, uma transferên-
cia no valor de € 460.963,11 para crédito numa outra conta da qual é titular a recorrente, mas que não 
se encontra relevada na sua contabilidade, o mesmo ocorrendo com grande parte dos movimentos da 
primeira conta referida.

Além de não existir, por outro lado, correspondência entre os movimentos financeiros constantes 
do referido extracto e os termos do contrato de mútuo apresentado, designadamente quanto aos valores 
e datas.

Daí que, considerando que os factos acima descritos demonstram que a contabilidade da recorrente 
não releva todas as contas e movimentos bancários, que os movimentos constantes das referidas contas 
bancárias revestem a natureza de operações registáveis na contabilidade, pelo que os respectivos docu-
mentos terão que ser entendidos como de suporte a registos contabilísticos de sujeito passivo de IRC, 
que o contrato de mútuo apresentado não justifica a aplicação das disponibilidades que constavam da 
contabilidade (€ 456.270,50) mas que não tinham evidência em existência física na caixa no período 
que antecede a sua celebração, que existe necessidade de se conhecer o destino que foi dado àquele 
montante, isto é, se estava no activo da empresa ou se, pelo contrário, foi gasto em despesas confiden-
ciais ou não documentadas ou atribuído aos sócios, se justifique, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 63.º -B da LGT, já que a recorrente não exibiu nem autorizou a sua consulta, apesar de 
notificada para o efeito, que a administração tributária tenha acesso aos extractos de conta e a todos os 
documentos bancários das referidas contas do Barclays Bank.

Ainda que estivesse apenas em causa apurar o destino dado ao montante de € 456.000,00, não 
deixaríamos de estar, como se salienta na decisão recorrida, perante operações de natureza contabilística 
e de documentos de suporte de registos contabilísticos, com vista a apurar a situação tributária de um 
determinado sujeito passivo.

E estando em causa registos contabilísticos e documentos bancários de suporte referentes aos 
anos de 2007 e 2008 e sustentados em duas contas bancárias perfeitamente identificadas, faz todo o 
sentido que o acesso seja permitido apenas relativamente a essas duas contas específicas e a esses dois 
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anos, e não a todas as contas bancárias e a outros anos anteriores, já que, de momento, se não reve-
lam pertinentes nem vêm justificados e a actuação da administração tributária, neste domínio, deve 
condicionar -se ao estritamente necessário para a obtenção dos fins em vista, no respeito pelo princípio 
da proporcionalidade.

Mostram -se, assim, preenchidos os pressupostos estabelecidos na alínea a) do n.º 2 do artigo 63.º -B 
da LGT, e justificada, pois, a derrogação do sigilo bancário, neste caso, permitindo -se o acesso por 
parte da administração tributária aos documentos bancários da recorrente, limitado às contas bancárias 
identificadas nos autos e com referência ao período temporal assinalado na decisão recorrida, que, deste 
modo, procedeu a uma correcta aplicação e interpretação da lei, não merecendo, por isso, qualquer reparo.

Improcede, desta forma, o recurso apresentado.
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.

Lisboa, 30 de Março de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Instituto da vinha e do vinho. Representação em juízo.

Sumário:

O Instituto da Vinha e do Vinho não é representado em juízo pela Fazenda Pública, mas 
antes por mandatário especialmente designado para o efeito pelo seu Presidente, a 
tal não obstando o facto de estar em causa uma reclamação de acto praticado pelo 
órgão de execução fiscal.

Processo n.º 197/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Cruz & Companhia, Ldª.
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 decisão, proferida em 5 de 
Janeiro de 2011, pelo Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que desatendeu a 
questão prévia que suscitara quanto à sua ilegitimidade para representar em juízo o Instituto da Vinha e 
do Vinho no âmbito de reclamação judicial deduzida pela sociedade executada CRUZ & COMPANHIA, 
LDª, contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Tondela de indeferimento de pedido de 
dispensa de prestação de garantia.

Rematou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
− Incide o presente recurso sobre o douto despacho proferido nos autos que considera a Fazenda 

Pública parte legítima para responder, nos termos e para os efeitos previstos no art.º 278.º, n.º 2, 1ª 
parte do CPPT, dessa forma desatendendo a questão prévia de ilegitimidade suscitada pela Fazenda 
Pública.

− Os autos de reclamação supra prendem -se com o processo de execução fiscal n.º 2704 2007 
01017306 instaurado no serviço de finanças de Tondela, para cobrança coerciva de dívida relativa a 
taxa de promoção devida ao Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), referente aos meses de Janeiro a 
Maio do ano de 2007;

− No âmbito do processo de execução fiscal n.º 2704 2007 01017306 veio a executada, agora 
reclamante, solicitar a dispensa de prestação de garantia;

− Nessa sequência pronunciou -se o Órgão de Execução Fiscal  - serviço de finanças de Tondela 
 - no sentido de que não estavam reunidos os necessários pressupostos para dispensar de garantia os 
autos de execução em causa, para tanto indeferindo o requerido;
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− Por não concordar com os termos da decisão de indeferimento do pedido de dispensa de pres-
tação de garantia proferida pelo Órgão de Execução Fiscal, reagiu a executada, mediante apresentação 
do presente meio processual de Reclamação de Actos do Órgão de Execução Fiscal nos termos do 
art.º 278º do CPPT;

− Face à sua apresentação, o Meritíssimo Juiz “a quo” procedeu à notificação da representação 
da Fazenda Pública para responder, nos termos e para os efeitos contemplados no art.º 278º, nº. 2, 
1ª parte do CPPT;

− Em tempo, notificada para responder ao abrigo do art.º 278º, nº. 2, 1ª parte do CPPT, a Fazenda 
Pública colocou uma questão prévia que se relaciona com a falta de legitimidade da representação da 
Fazenda Pública para representar em juízo o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV);

− Porquanto se entendeu que, face à legislação em vigor aplicável e jurisprudência recente dos 
tribunais superiores, mormente do STA, não pode a figura do representante da Fazenda Pública repre-
sentar em juízo e no processo de execução fiscal o Instituto da Vinha e do Vinho;

− Sendo que, na sequência do levantamento da identificada questão prévia, o Meritíssimo Juiz 
proferiu despacho, reiterando a legitimidade da Fazenda Pública para intervir nos presentes autos, uma 
vez que, no seu entender “...no caso concreto não estamos perante uma representação do IVV pela 
Fazenda Pública, mas antes a Fazenda Pública a pronunciar -se sobre acto legitimamente praticado por 
Agente da Administração Fiscal, no âmbito da execução fiscal”.

− Concluindo no mencionado despacho que “Assim, desatende -se à questão prévia invocada pela 
Fazenda Pública, pelo que a mesma deve apresentar a resposta nos termos para que foi notificada”;

− Salvo melhor entendimento, discorda a Fazenda Pública do teor do despacho aludido, com os 
fundamentos seguidamente enunciados;

− Não se contesta que a cobrança coerciva da dívida aludida  - taxa de promoção devida ao IVV 
 - deve ser executada através de processo de execução fiscal instaurado no serviço de finanças territorial-
mente competente, bem como, que estamos perante decisão da parte do serviço de finanças de Tondela, 
na qualidade de Órgão de Execução Fiscal, pois que, solicitada a dispensa de prestação de garantia por 
parte da executada, recaiu decisão do referido Órgão indeferindo o requerido;

− O que se questiona, apenas e tão só, é se o representante da Fazenda Pública goza da necessá-
ria legitimidade para em processo de natureza executiva, no caso Reclamação de Actos do Órgão de 
Execução fiscal previsto no art.º 278º do CPPT, intervir em representação do IVV;

− E a resposta, face ao mais recente entendimento jurisprudencial conjugado com a legislação 
que regulamenta o IVV e o preceito que prevê a representação da Fazenda Pública (art.º 15º do CPPT), 
não pode deixar de ser negativa;

− De facto, nos termos do Decreto -Lei n.º 46/2007 de 27.02 e da Portaria n.º 219 -H/2007 de 
28.02, verifica -se que o Instituto da Vinha e do Vinho é identificado como Instituto Público integrado 
na Administração Indirecta do Estado, dotado de personalidade jurídica, competindo ao seu presidente 
representar o IVV em juízo e fora dele, activa ou passivamente;

− Ora, o Decreto -Lei n.º 46/2007, de 27.02, relativo aos estatutos do IVV não contém nenhuma 
norma que habilite o representante da Fazenda Pública para representar o IVV no processo judicial 
tributário e no processo de execução fiscal;

− Poder -se -ia colocar a questão de que, pelo simples facto de se estar perante um processo de 
Reclamação de Actos do Órgão de Execução Fiscal, a representação em tal processo judicial competiria 
à representação da Fazenda Pública;

− É certo que o autor do despacho reclamado foi o chefe do serviço de finanças de Tondela, tendo 
tal acto sido praticado no decurso da normal tramitação de um processo de execução fiscal, processo 
este que foi instaurado para cobrança coerciva de dívida proveniente de taxa de promoção incidente 
sobre vinho e produtos vínicos;

− No entanto, não é menos certo que o acto reclamado foi praticado no interesse exclusivo do 
Instituto da Vinha e do Vinho;

− Ainda no sentido de que a representação do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) em juízo não 
compete à representação da Fazenda por carecer de legitimidade para o efeito, também se tem pronun-
ciado a Jurisprudência mais recente, de que destacamos, a título exemplificativo, o Acórdão do STA 
de 13.01.2010, proferido no processo n.º 01129/09;

− Desde logo, resulta do entendimento sufragado pelo citado Acórdão que a apresentação de res-
posta por parte da Fazenda na sequência de notificação efectuada ao abrigo do art.º 278º, n.º 2, 1ª parte, 
enfermou de nulidade, além de que acarretou a anulação de todos os actos posteriores e a correlativa 
condenação em custas da Fazenda Pública;

− Realçando -se a similitude dos factos objecto dos presentes autos e na situação subjacente ao 
dito Acórdão, pois que, em ambos os casos estamos perante actos praticados pelo Órgão de Execução 
Fiscal no âmbito da respectiva tramitação do processo executivo;

− E que tais processos executivos foram instaurados para cobrança coerciva de dívidas ao Instituto 
da Vinha e do Vinho;
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− Nos termos do Acórdão referenciado, a representação do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) 
compete ao mandatário designado pelo seu Presidente, razão porque a Fazenda Pública considera não 
ter legitimidade para contestar os presentes autos de Reclamação de Actos do Órgão de Execução 
Fiscal;

− Do texto do art.º 15º, n.º 1, a) do CPPT, resulta também que compete ao representante da Fazenda 
Pública nos tribunais tributários representar a Administração Tributária e, nos termos da lei, quaisquer 
outras entidades públicas no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal;

− Donde se extrai que ao representante da Fazenda Pública pode competir a representação de outras 
entidades públicas no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal, mas apenas quando 
se e nos casos em que a lei lhe atribua essa representação, situação que não sucede no caso do IVV;

− De facto, está pacificado o entendimento de que a representação em juízo do Instituto da Vinha 
e do Vinho, no processo judicial tributário e também no âmbito do processo de execução fiscal cabe a 
mandatário nomeado pelo Presidente do IVV;

− Tenha -se na devida conta que a questão da legitimidade do representante da Fazenda Pública 
para representar em juízo o Instituto da Vinha e do Vinho já obteve decisões divergentes por parte do 
Supremo Tribunal Administrativo;

− No entanto, tem vindo a ser dirimida e assente com base nos últimos Acórdãos proferidos, de 
que o anteriormente citado constitui exemplo (vide ainda o Acórdão do STA de 20.05.2009, processo 
n.º 388/09);

− Citando o teor do Acórdão do STA de 13.01.2010, proferido no processo n.º 01129/09, com o 
qual concordamos: “Ora, nos termos da citada Lei -Quadro (Lei n.º 3/2004), que determina que as dispo-
sições dela constantes são de aplicação imperativa e prevalecem sobre as normas especiais actualmente 
em vigor, salvo na medida em que o contrário resulte expressamente da presente lei (cfr. o n.º 2 do seu 
artigo 10), a competência para constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, incluindo com 
o poder de substabelecer é atribuída ao conselho directivo (cfr. a alínea n) do n.º 1 do artigo 21º da 
citada Lei), estabelecendo ainda que os institutos públicos são representados, designadamente em juízo 
ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho directivo, por dois dos seus membros, ou 
por mandatários especialmente designados”;

− Mais refere o Acórdão em apreço: “Pode, pois, concluir -se, conjugando a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 15º do CPPT com as disposições da Lei -Quadro dos institutos públicos supra reproduzidas e as 
constantes da actual orgânica e estatutos do IVV, que a representação em juízo do IVV cabe a mandatário 
especialmente designado para o efeito pelo Presidente do Instituto, mesmo no caso, como o dos autos, 
de uma reclamação de acto de órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal (ao qual, não 
obstante correr a generalidade dos seus termos nos serviços de finanças, a lei atribui carácter judicial 
 - cfr. o n.º 1 do art.º 103º da Lei Geral Tributária), carecendo o representante da Fazenda Pública de 
legitimidade para assegurar essa representação”;

− Salienta -se, ainda, que no douto Acórdão do STA apreciado estão em causa precisamente os 
mesmos intervenientes processuais que no âmbito dos presentes autos de Reclamação, sendo inclusive 
de sublinhar a condenação em custas da Fazenda Pública;

− Pelo que, atendendo a argumentação exposta, somos de concluir que o representante da Fazenda 
Pública carece de legitimidade para responder nos termos do disposto no art.º 278º, n.º 2, 1ª parte do 
CPPT, por tal legitimidade ser atribuída ao Instituto da Vinha e do Vinho, IP, única entidade que, do 
nosso ponto de vista, possui legitimidade para intervir;

− Devendo, para o efeito, ser declarada a nulidade da notificação da Fazenda Pública e ordenada 
a notificação do IVV, IP, para, querendo, apresentar resposta prevista no art.º 2780, n.º 2 do CPPT.

1.2. A Recorrida  - Cruz e Companhia, Ldª  - apresentou contra -alegações para defender a manu-
tenção do julgado  - cfr. fls. 100 a 106.

1.3. O Exm.º Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido de que 
devia ser concedido provimento ao recurso, com a seguinte argumentação:

«1. O Instituto da Vinha e do Vinho, IP (IVV) é um instituto público integrado na administração 
indirecta do Estado (DL n.º 46/2007, 27 Fevereiro; Portaria n.º 219H/2007, 28 Fevereiro).

Os institutos públicos são representados em juízo ou na prática de actos jurídicos pelo presidente 
do conselho directivo, por dois dos seus membros, ou por mandatários especialmente designados (art. 
21º n.º 3 Lei n.º 3/2004, 15 Janeiro).

Esta disposição específica harmoniza -se com a norma geral que confere ao representante da 
Fazenda Pública, nos termos da lei, a representação de entidades públicas no processo de execução 
fiscal (art. 15º n.º 1 alínea a) CPPT).

Sendo o exequente IVV parte na relação jurídica material controvertida (e não a Fazenda Pública), 
limitando -se a utilizar a execução fiscal como meio processual de cobrança coerciva do seu crédito, 
justifica -se que seja o seu representante legal a intervir na tramitação, apresentando a resposta onde 
pode contestar os fundamentos da pretensão da reclamante.
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2. Neste contexto a norma constante do art. 278º n.º 2 CPPT deve ser interpretada no sentido de 
a notificação das entidades públicas exequentes que, nos termos da lei ordinária, utilizam o processo 
de execução fiscal para cobrança coerciva dos seus créditos, ser efectuada na pessoa dos seus repre-
sentantes processuais legais (no sentido da representação do IVV em processo de execução fiscal por 
mandatário especialmente designado pelo presidente do instituto, cf. acórdãos STA -SCT 20.05.2009 
processo n.º 388/09; 13.01.2010 processo n.º 1129/09; 26.01.2011 processo n.º 1050/10; 29.11.2010 
processo n.º 388/09; 9.02.2011 processo n.º 45/11).».

1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre decidir.

2. A questão jurídica em análise no presente recurso é a de saber se a Fazenda Pública tem ou 
não competência para, no âmbito de um processo de reclamação de actos do órgão de execução fiscal, 
representar em juízo o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).

Segundo a Fazenda Pública, não existindo lei específica que lhe atribua competência para a repre-
sentação judicial do IVV, essa representação caberá ao presidente do respectivo Conselho Directivo, a dois 
dos seus membros ou a mandatário especialmente designado nos termos do artigo 21º, n.º 1, alínea n), 
e n.º 3 da Lei n.º 3/2004 (Lei quadro dos Institutos Públicos), pelo que deveria ser ordenada a citação 
desse Instituto para, querendo, apresentar a resposta a que alude o n.º 2 do artigo 278.º do CPPT.

A decisão recorrida desatendeu essa pretensão, com a seguinte argumentação:
«Questão Prévia apresentada pela Fazenda Pública, a que respondeu a Reclamante em sentido 

próximo ao que se segue, defendendo a legitimidade da Fazenda Pública para contestar:
No caso concreto dos autos o que é judicialmente impugnado é o despacho do Órgão de Execução 

Fiscal (o Chefe do Serviço de Finanças de Tondela) que indeferiu o pedido de isenção de garantia.
Não olvido o Ac. do STA referido pela Fazenda Pública mas, ou estamos a entender mal os 

preceitos que para a solução das questões em causa têm que ser chamados à colação ou então todo 
o quadro normativo que permite a execução das dívidas do IVV nos Serviços de Finanças tem que 
ser equacionado sob pena de se cair em paradoxos que originarão ineficiências, inoperacionali-
dades. No caso concreto quem decidiu sobre o pedido de isenção de garantia foi, como já se disse, 
o Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, que o fez no âmbito de uma execução fiscal, no pleno 
exercício das suas competências. Ele faz parte de uma cadeia hierárquica e funcional que em juízo 
é representada pelo Exm.º Representante da Fazenda Pública. Se subvertermos este quadro teremos 
o chefe do Serviço de Finanças a perguntar ao Director o IVV ou quem ele nomear se deve ou não 
dispensar a prestação de garantia? Aqui a Fazenda Pública não está a representar o IVV está a 
tomar posição sobre um despacho proferido por um Chefe do Serviço de Finanças no âmbito de 
uma execução fiscal.

O Ac. do STA referido respeita a uma situação que não é similar à presente, embora apresente 
algumas conexões e dai o que supra se disse.

Em conclusão, no caso concreto não estamos perante uma representação do IVV pela Fazenda 
Pública mas antes a Fazenda Pública a pronunciar -se sobre acto legitimamente praticado por Agente 
da Administração Fiscal, no âmbito de execução fiscal.

Assim, desatende -se à questão prévia invocada pela Fazenda Pública pelo que a mesma deve 
apresentar a resposta nos termos para que foi notificada.

Não se tributa o incidente porque a posição defendida é compreensível face à jurisprudência que 
se invocou e entende -se como salvaguarda da posição da Fazenda Pública.».

Todavia, não é esse o entendimento perfilhado pela jurisprudência que actualmente domina no 
Supremo Tribunal Administrativo, e a que também aderimos.

Com efeito, a problemática em questão foi já por diversas vezes analisada e decidida neste Tribu-
nal, tendo -se firmado o entendimento de que o IVV não é representado em juízo pela Fazenda Pública, 
mas, antes, por mandatário especialmente designado para o efeito pelo Presidente desse Instituto, a 
tal não obstando o facto de estar em causa uma reclamação de acto praticado pelo órgão de execução 
fiscal (e não uma oposição ou uma impugnação), pois que o acto reclamado foi praticado no interesse 
do IVV.

Nesse sentido, podem ler -se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo: de 
20/05/2009, 13/01/2010, 31/10/2010, 26/01/2011, 9/02/2011 e 2/03/2011, nos recursos n.ºs 388/09, 
1129/09, 1129/09, 1050/10 e 45/11 e 46/11, respectivamente.

Como se deixou dito naquele primeiro aresto, cuja fundamentação sufragamos sem reservas de 
convicção, e que se debruçou precisamente sobre a questão da legitimidade do Representante da Fazenda 
Pública para intervir em juízo no âmbito de reclamação de acto de indeferimento de pedido de dispensa 
de prestação de garantia praticado pelo órgão da execução fiscal, «O Instituto da Vinha e do Vinho tem 
a natureza de instituto público integrado na administração indirecta do Estado (cfr. o art. 1.º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 46/2007, de 27 de Fevereiro), sendo a sua orgânica actual a constante do Decreto -Lei 
n.º 46/2007 e os actuais Estatutos os que constam da Portaria n.º 219 -H/2007, de 28 de Fevereiro.
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Em nenhum dos dois diplomas específicos actualmente em vigor relativos ao Instituto da Vinha 
e do Vinho se encontra disposição que atribua ao representante da Fazenda Pública a representação 
do instituto, sendo certo que neles não se encontra igualmente qualquer disposição relativa à repre-
sentação em juízo desta entidade.

Mas desta omissão não decorre que tal representação caiba ao representante da Fazenda Pública. 
Tendo o IVV a natureza de instituto público, é -lhe aplicável a Lei -Quadro dos Institutos Públicos  - Lei 
n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo ao Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril  -, e 
integralmente, pois que a, sua regulamentação específica foi já objecto de revisão posteriormente à 
data de entrada em vigor daquela lei (cfr. o art. 50.º, n.º 1 da citada Lei n.º 3/2004).

Ora, nos termos da citada Lei -Quadro, que determina que as disposições dela constantes são 
de aplicação imperativa e prevalecem sobre as normas especiais actualmente em vigor, salvo na 
medida em que o contrário resulte expressamente da presente lei (cfr. o n.º 2 do seu artigo 1.º) a 
competência para constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, incluindo com o poder de 
substabelecer é atribuída ao conselho directivo (cfr. a alínea n) do n.º 1 do artigo 21.º da citada Lei), 
estabelecendo ainda que os institutos públicos são representados, designadamente em juízo ou na 
prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho directivo, por dois dos seus membros, ou por 
mandatários especialmente designados directivo [cfr. o n.º 3 do artigo 21.º da citada Lei, com origem 
no n.º 3 do art. 18.º do projecto de lei -quadro dos institutos públicos da autoria de Vital Moreira, onde 
se anotava destinar -se este preceito a regular sensível matéria da representação legal do instituto 
 - cfr. VITAL MOREIRA, «Projecto de Lei -Quadro dos Institutos Públicos», iii Ministério da Reforma 
do Estado e da Administração Pública/Grupo de Trabalho para os Institutos Públicos, Relatório e 
proposta de lei -quadro sobre os Institutos Públicos, Lisboa, Setembro 2001. p. 415), prevendo -se a 
final que sem prejuízo do disposto na alínea n) do n.º 1, o conselho directivo pode sempre optar por 
solicitar o apoio e a representação em juízo por parte do Ministério Público, ao qual compete, nesse 
caso, defender os interesses do instituto (cfr. o n.º 4 do artigo 21.º da referida Lei).

Esta disciplina legal constante da Lei quadro dos institutos públicos, e como se disse aplicável ao 
IVV, bem se justifica atendendo à natureza jurídica destas entidades, pois que, como ensina FREITAS 
DO AMARAL (Curso de Direito Administrativo, volume 1, 3/.ª ed., 2006, p. 380), os institutos públi-
cos (são) entidades juridicamente distintas do Estado e os seus órgãos dirigentes são, em princípio, 
órgãos do instituto público e não órgãos do Estado; o seu pessoal é privativo do instituto público, não 
é funcionalismo do Estado; as suas finanças são para -estaduais, não são finanças do Estado; o seu 
património é próprio, não é património do Estado. Ora, sendo pessoas jurídicas distintas do Estado, 
com personalidade jurídica própria não obstante integrarem a administração estadual indirecta, o 
que é adequado à sua natureza é que sejam representadas em juízo pelos seus órgãos próprios ou por 
quem por eles for designado.

Deve, aliás, observar -se que esta foi, a orientação assumida por este Tribunal relativamente à 
representação em juízo em oposição à execução fiscal do “Instituto do Emprego e da Formação Pro-
fissional, I.P.” (Acórdão de 13 de Fevereiro de 2008, rec. n.º 968/07) e ao “Instituto de Financiamento 
e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas  - IFADAP” (Acórdão de 31 de Janeiro de 2008) 
e que aqui sufragamos igualmente, não obstante estar em causa uma reclamação judicial e não uma 
oposição e ser outro o Instituto Público em causa.

Pode, pois, concluir -se, conjugando a alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do CPPT com as dispo-
sições da Lei  - Quadro dos institutos públicos supra reproduzidas e as constantes da actual orgânica 
e estatutos do IVV, que a representação em juízo do IVV cabe a mandatário especialmente designado 
para o efeito pelo Presidente do Instituto, mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação 
de acto de órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal (ao qual, não obstante correr a 
generalidade dos seus termos nos serviços de finanças, a lei atribui carácter judicial cfr. o n.º 1 do 
art. 103.º da Lei Geral Tributária), carecendo o representante da Fazenda Pública de legitimidade 
para assegurar essa representação».

Em suma, carecendo o Representante da Fazenda Pública de legitimidade para assegurar a repre-
sentação em juízo do IVV, deve ser ordenada a citação deste Instituto, na pessoa do seu representante 
legal, para, querendo, apresentar a resposta a que alude o n.º 2 do artigo 278.º do CPPT.

O recurso merece, pois, provimento.
4. Face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em conceder 

provimento ao presente recurso, anular todo o processado a partir do despacho que ordenou a citação da 
Fazenda Pública para contestar, devendo os autos baixar à primeira instância para citação do Instituto 
da Vinha e do Vinho, se a tal nada mais obstar.

Custas pela recorrida, apenas neste Supremo Tribunal, uma vez que contra -alegou.

Lisboa, 30 de Março de 2011. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — António Calhau. 



516

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Prescrição da dívida tributária. Factos interruptivos. Efeito suspensivo.

Sumário:

 I — As causas de interrupção da prescrição que tenham ocorrido antes da alteração 
ao n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, produzem os efeitos 
que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: 
eliminam o período de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do 
prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver 
parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

 II — A paragem do processo de execução fiscal em consequência de dedução de im-
pugnação judicial, associada à prestação de garantia, não opera a transmutação 
do efeito interruptivo em efeito suspensivo, dado o disposto no n.º 3 do art. 49º 
da LGT (redacção da Lei n.º 100/99, de 26/6).

Processo n.º 235/11 -30.
Recorrente: Alpabrantes — Planeamento, Desenvolvimento Urbano e Construção, 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. Alpabrantes – Planeamento, Desenvolvimento Urbano e Construções, Lda., com os demais 

sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, lhe 
julgou improcedente a reclamação deduzida contra a decisão do órgão de execução fiscal que indeferiu 
o pedido de reconhecimento de prescrição da dívida exequenda.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. A questão que justifica a intervenção do STA prende -se com a solução de direito adoptada pelo 

Tribunal recorrido, para não dar por verificada a prescrição da obrigação tributária.
2. A solução de direito adoptada pelo Juiz “a quo” fundamentou -se nas regras gerais da prescri-

ção previstas no Cód. Civil – arts. 326º/1 e 327º/1, em detrimento das regras específicas previstas no 
art. 49º da LGT.

3. Em função da aplicação dessas regras, a sentença recorrida desconsiderou todo o prazo decorrido, 
entre a data da verificação do facto tributário e a data de interposição de impugnação e não contabilizou 
o prazo que decorreu após a cessação da interrupção da prescrição.

4. Ao aplicar a lei civil por analogia a sentença recorrida violou o art. 10º/1 do Cod. Civil, na 
medida em que o recurso à analogia só é possível no caso de existência de lacuna. O que não é o caso.

5. E, também o art. 11º/4 da LGT uma vez que este proíbe o recurso à analogia das normas fiscais 
substantivas.

6. E mesmo quando residualmente aplicou o art. 49º da LGT fê -lo em clara violação da lei, na 
medida em atribuiu à recorrente responsabilidade pela paragem do processo por mais de um ano, pelo 
facto de esta ter deduzido impugnação judicial.

7. A sentença recorrida viola também a lei quando não identifica a norma que a leva a concluir 
que a prestação de garantia bancária suspende o prazo de prescrição.

8. Essa interpretação não é possível nem à luz do art. 169º do CPPT, nem ao abrigo dos artigos 48º 
e 49º da LGT.

9. A interpretação do art. 169º do CPPT em que “presumidamente” assenta a sentença recorrida, 
não é possível à luz das regras interpretativas próprias do Estado de Direito.

10. As causas de suspensão e interrupção da prescrição estão enunciadas em lugar próprio, o art. 49º 
da LGT. O art. 169º do CPPT trata apenas das condições em que opera a suspensão da execução.

11. O art. 169º do CPPT trata apenas da suspensão do processo executivo. Também a sua inser-
ção sistemática, primeiro no Código do Procedimento e depois na secção VII em título “suspensão, 
interrupção e extinção do processo” confirma que se trata de uma norma de natureza procedimental 
relativa apenas à marcha do processo executivo.

12. Por seu lado a epígrafe do art. 49º da LGT e a sua inserção sistemática primeiro, na Lei Geral 
Tributária, no capítulo relativo à “extinção da relação jurídica tributária”, confirmam que se trata de 
uma norma de natureza substantiva relativa à subsistência da relação jurídica tributária.
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13. Comparando a redacção dos dois artigos verificamos que em nenhuma parte da redacção do 
art. 169º do CPPT se utiliza, directa ou indirectamente a expressão prescrição ou sequer a equivalente 
extinção da obrigação tributária.

14. A redacção do art. 49º da LGT também se cinge a questões substantivas relativas e circunscritas 
à interrupção e suspensão da prescrição. Nada acrescentando e nada dizendo sobre a matéria regulada 
no art. 169º do CPPT.

15. Da interpretação sistemática e literal resulta evidenciado que o legislador tratou a matéria da 
prescrição da obrigação tributária de forma autónoma e, sem qualquer conexão com a matéria relativa 
à suspensão da execução.

16. Se reconstruirmos o espírito do legislador a partir das actas da discussão legislativa da maté-
ria na Assembleia da República constatamos que em nenhum momento é referida essa conexão entre 
“suspensão da execução” e “interrupção ou suspensão da obrigação tributária”.

17. A inexistência de qualquer correspondência, mesmo literal ou qualquer outra, entre o art. 169º 
do CPPT e o art. 49º da LGT confirma o absurdo/ilegalidade da solução interpretativa da sentença 
recorrida.

18. A essa luz, a interpretação que presumidamente a sentença recorrida faz do art. 169º do CPPT 
ao assimilar os efeitos da suspensão da execução, aos efeitos da suspensão da prescrição viola claramente 
o princípio constitucional da legalidade consagrado no art. 103º/2 da CRP.

19. No caso dos autos o intérprete fez tábua rasa da lei, nomeadamente do art. 49º da LGT exor-
bitando a sua função arrogou -se a qualidade de legislador, atribuiu um sentido ao art. 169º do CPPT 
que a letra da lei não só não permite, como até proíbe – art. 103º/2 da CRP.

20. Ora, uma interpretação que não tenha qualquer correspondência na letra da lei viola as regras 
constitucionais gerais do Estado de Direito, nomeadamente dos princípios da legalidade, da reserva de 
lei e das específicas da actividade administrativa, nomeadamente da proporcionalidade, da justiça, da 
equidade e da boa -fé – arts. 18º, 103º e 266º CRP.

21. Ao omitir e não dar relevo às consequências legais decorrentes da sucessão no tempo dos di-
versos regimes de prescrição, nomeadamente as decorrentes do art. 83º -B da Lei 53/A/2006 o Tribunal 
recorrido ao contabilizar como fez o prazo de prescrição, errou na aplicação do direito.

22. A esse propósito cabe referir que no caso dos autos houve dedução de impugnação judicial, 
em 23/Abril/2004.

23. Em 22 de Abril de 2004 a requerente foi citada no âmbito do processo executivo.
24. Na data da apresentação da impugnação judicial tinham decorrido 4 anos, dois meses e vinte 

e um dias, sobre a data da verificação do facto tributário.
25. Com a dedução de impugnação judicial e a citação da executada interrompeu -se o prazo de 

prescrição da obrigação tributária.
26. A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 

passivo faz cessar o efeito de interrupção da prescrição, somando -se neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação – art. 49º/2 da LGT.

27. No caso, o prazo de prescrição interrompeu -se em 23 de Abril de 2004, por efeito da apre-
sentação de impugnação judicial.

28. Esse efeito cessou em 23 de Abril de 2005, pelo que nessa data começou de novo a correr o 
prazo de prescrição.

29. O prazo de prescrição contado desde a data de verificação do facto tributário – 3 Fevereiro de 
2000 – descontado do prazo de um ano por conta do efeito interruptivo da impugnação judicial perfaz, 
nove anos, cinco meses e seis dias.

30. Pelo que ao contrário do que conclui a sentença recorrida a obrigação tributária está pres-
crita.

31. Já no decurso do prazo de prescrição foi publicada a Lei 53 -A/2006 que procedeu a alterações 
significativas ao regime da prescrição tributária.

32. Nomeadamente revogando o n.º 2 do art. 49º da LGT que dispunha “…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...”.

33. A revogação do n.º 2 do art. 49º da LGT significa na prática que a paragem do processo por 
efeito de interposição de reclamação ou impugnação, como é o caso, não faz cessar o efeito interruptivo 
da prescrição.

34. Na prática a coberto da prescrição estabeleceu -se um regime de verdadeira imprescritibilidade.
35. No entanto as disposições transitórias consignadas na Lei 53 -A/2006 salvaguardaram todos os 

prazos de prescrição em curso, em que já tivesse decorrido o período de superior a um ano de paragem 
do processo.

36. Nesse sentido dispõe o art. 83º -B, da Lei 53 -A/2006.
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Art. 83º – B

(Disposições Transitórias no âmbito da LGT)

“A revogação do n.º 2 do art. 49º da Lei Geral Tributária aplica -se 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.”

37. A Lei 53 -A/2006 entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2007.
38. Nessa data há muito tinha decorrido o prazo de um ano, de paragem dos presentes autos, que 

se iniciara em 24 de Abril de 2004 com a interposição da presente impugnação e cessara em 24 de 
Abril de 2005.

39. Por força da disposição transitória consignada no art. 83º -B, não se aplicam aos autos as 
alterações ao regime de prescrição, instituído pela Lei 53 -A/2006.

40. Nesse pressuposto, mantém -se válida a contagem do prazo anterior, ao contrário do que 
resulta da sentença recorrida que não tirou as consequências do regime transitório instituído pela Lei 
53 -A/2006.

41. A “obrigação tributária” está extinta uma vez que entre a data da verificação do facto tribu-
tário – 3/FEV/00 – e, a data da apresentação do presente requerimento, decorreram nove anos, cinco 
meses, seis dias.

Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes, além do mais:
«1. Os efeitos interruptivos ou suspensivos de certos factos sobre o decurso do prazo de prescrição 

são determinados pela lei vigente na data da sua verificação (art. 12º n.º 2 CCivil).
A citação, a reclamação graciosa, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e o pedido de 

revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompem o prazo de prescrição, cessando o efeito inter-
ruptivo 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 (art. 49º nºs. 1 e 2 LGT).

O facto interruptivo tem um duplo efeito:
 - instantâneo: inutilização para a prescrição do prazo decorrido até à sua verificação (art. 326º 

n.º 1 CCivil).
 - suspensivo: o novo prazo só começa a correr após a decisão que puser termo ao PEF ou a decla-

ração em falhas (Jorge Lopes de Sousa Notas sobre a aplicação no tempo das normas sobre prescrição 
da obrigação tributária 3.3.2.1. pp. 7/10).

A reclamação graciosa, a impugnação judicial, o recurso hierárquico e a oposição, na vigência da 
LGT (iniciada em 1.01.1999), suspendem o prazo de prescrição por motivo da paragem do processo de 
execução fiscal, resultante da prestação de garantia (art. 49º n.º 4 LGT; art. 169º n.º 1 CPPT).

A revogação do art. 49º n.º 2 LGT (cessação do efeito interruptivo do prazo de prescrição) não opera 
quanto aos processos em que já tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo 
por acto não imputável ao sujeito passivo (arts. 90º e 91º Lei n.º 53 -A/2006, 29 Dezembro).

Na vigência da LGT devem ser consideradas as sucessivas causas de interrupção da prescrição; 
a redacção actual do art. 49º n.º 3 LGT (conferida pelo art. 89º Lei n.º 53 - A/2006, 29 Dezembro) 
aplica -se apenas ao segundo e subsequentes factos com eficácia interruptiva verificados após o início 
da vigência do diploma que introduziu a alteração da norma, considerando:

a) o princípio geral da aplicação das leis no tempo (art. 12º n.º 2, 1º segmento CCivil).
b) a inexistência de carácter interpretativo atribuído pelo legislador à actual redacção do art. 49º 

n.º 3 LGT, inculcando a sua natureza inovadora (acórdão STA SCT Pleno 28.05.2008 processo n.º 840/07 
cuja doutrina, aplicada a um caso de vigência do CPT, igualmente se aplica à LGT; Jorge Lopes de 
Sousa CPPT anotado e comentado Volume II 2007 p. 198.

2. Aplicando as considerações antecedentes ao caso sob análise:
a) a dívida exequenda emerge de liquidação de Sisa, por facto tributário verificado em 3.02.2000 

(probatório A).
b) é aplicável o prazo de prescrição de 8 anos, com início em 3.02.2000 (art. 180º CIMSISD, 

redacção do art. 4º DL n.º 442/99, 8 Novembro; art. 48º n.º 1 LGT).
c) a citação da executada em 22.04.2000 no processo de execução fiscal (PEF) interrompeu o 

prazo de prescrição (probatório alínea F)
d) a paragem do PEF, em consequência da dedução de impugnação judicial em 23.04.2004, asso-

ciada à prestação de garantia em 2.08.2004, não operou a suspensão do prazo de prescrição porque o 
novo prazo, subsequente ao anterior facto interruptivo (citação), ainda não se tinha iniciado.

e) a paragem do PEF por período superior a um ano é imputável ao sujeito passivo, na medida 
em que a prestação de garantia impediu o órgão da execução fiscal do prosseguimento da tramitação; 
assim sendo, não determina a cessação do efeito interruptivo do prazo de prescrição (art. 49º n.º 2 LGT).
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f) os factos posteriores com abstracta eficácia interruptiva (impugnação judicial) e suspensiva 
(paragem do PEF a partir da prestação de garantia) não produziram efeitos concretos, porque o novo 
prazo de prescrição ainda não se tinha iniciado, em virtude da eficácia suspensiva do anterior facto 
interruptivo (citação).

Neste contexto ainda não se verificou a prescrição da obrigação tributária exequenda.»
1.5. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A. No dia 03/02/2000, a reclamante comprou o prédio rústico sito no Nodel, freguesia da Da-

maia, inscrito na matriz sob os artigos 81º e 82º e a parte rústica sob o artigo 60º -A (impugnação 
n.º 705/04.7BESNT apensa).

B. Sobre esta compra recaiu liquidação de Imposto Municipal de Sisa no valor de € 29.927,87 (parte 
urbana) e € 39.903,83 (parte rústica), e de juros compensatórios no valor de € 2.984,59 e € 6.983,17, 
datada de 19/02/2004 (impugnação apensa).

C. No dia 23/04/2004, a reclamante apresentou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra im-
pugnação judicial daquelas liquidações, a qual correu termos sob o n.º 705/04.7BESNT (impugnação 
apensa).

D. A sentença aí proferida, que julgou improcedente a impugnação, transitou em julgado no dia 
14/05/2010 (impugnação apensa).

E. Devido à falta de pagamento voluntário das liquidações referidas no ponto A, foi instau-
rado no Serviço de Finanças de Amadora – 3, no dia 06/04/2004, o processo de execução fiscal 
n.º 3611200401012029, em que é executada a ora reclamante (PEF apenso).

F. A reclamante foi citada para a execução no dia 22/04/2004 (fls. 3 do PEF apenso).
G. No dia 03/05/2004, a reclamante informou na execução ter apresentado impugnação judicial 

da dívida e requereu prestar garantia (fls. 4 do PEF apenso).
H. No dia 12/05/2004, foi determinado pelo órgão de execução fiscal o valor da garantia, tendo a 

reclamante apresentado garantia bancária no dia 02/08/2004 (fls. 7/16 do PEF apenso).
I. No dia 12/07/2010, a reclamante requereu junto do órgão de execução fiscal o reconhecimento 

da prescrição da dívida exequenda (fls. 60/66 do PEF apenso).
J. No dia 22/07/2010, o Chefe de Finanças indeferiu o pedido da reclamante de reconhecimento 

da prescrição da dívida exequenda (fls. 67/70 do PEF apenso).
3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se ocorreu a prescrição da dívida exequenda 

(determinando, nesse âmbito, qual é o prazo de prescrição e que factos determinaram a interrupção e/ou 
a suspensão desse prazo) a sentença recorrida veio a concluir que não ocorreu a invocada prescrição, 
porque, sendo aplicável, atendendo à data da ocorrência do facto tributário, o prazo de prescrição de 
oito anos (nº 1 do art. 48º da LGT), ocorreram entretanto factos interruptivos: a citação para a execução 
fiscal e a dedução de impugnação judicial.

Trata -se, em ambos os casos, de factos interruptivos da prescrição, pois o n.º 1 do art. 49º da LGT (na 
redacção à data – a da Lei n.º 100/99, de 26/7), prevê que a citação, a reclamação, o recurso hierárquico, 
a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição.

Por isso, o prazo de prescrição correu desde o dia 3/2/2000 até ao dia 22/4/2004, data da citação 
para a execução fiscal, interrompendo -se nesta data, ficando, por virtude dessa interrupção e de acordo 
com o previsto nos arts. 326º, n.º 1 e 327º n.º 1, do CCiv., inutilizado todo o tempo decorrido até aí e 
não começando a correr novo prazo, dado que não se mostra ter transitada em julgado decisão a pôr 
termo ao processo de execução fiscal.

E a tal conclusão não obsta a alegação de paragem do processo por prazo superior a um ano, uma 
vez que embora o n.º 2 do art. 49º da LGT dispusesse, à data (na redacção da citada Lei n.º 100/99, de 
26/7) que a “paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorresse 
após esse período ao que tivesse decorrido até à data da autuação”, tal norma não tem aplicação ao 
caso dos autos, já que é imputável à reclamante a paragem da execução fiscal por motivo de prestação 
de garantia, pois a sua actuação impediu o órgão da execução fiscal de prosseguir com ela, sendo que, 
de todo o modo, a eventual paragem do processo por mais de um ano é de todo irrelevante dado que o 
primeiro facto interruptivo foi a citação para a execução fiscal e não a dedução de impugnação.

Mas, ainda assim, porque a execução se encontrava suspensa em virtude de prestação de garantia, 
nunca poderia relevar, para efeitos de prescrição, o prazo posterior à referida prestação até ao trânsito 
em julgado da sentença que pôs fim ao processo de impugnação judicial.

3.2. Discordando do decidido, a recorrente alega que, apesar de com a dedução de impugnação 
judicial e a citação da executada ter sido interrompido o prazo de prescrição da obrigação tributária, a 
paragem do processo de impugnação por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo fez cessar o efeito dessa interrupção, somando -se, então, o tempo que decorrer após esse período 
ao que tiver decorrido até à data da autuação, pelo que, no caso, tendo o prazo sido interrompido em 
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23/4/2004, por efeito da apresentação da impugnação judicial (quando tinham decorrido já 4 anos, dois 
meses e vinte e um dias, sobre a data da verificação do facto tributário) mas tendo cessado esse efeito 
em 23/4/2005 (por paragem do processo por mais de um ano), nesta data começou de novo a correr o 
prazo de prescrição. E o mesmo, contado desde a data de verificação do facto tributário – 3/2/2000 – e 
descontando um ano por conta do efeito interruptivo da impugnação judicial, perfaz nove anos, cinco 
meses e seis dias; ou seja, ao contrário do que conclui a sentença recorrida a obrigação tributária está 
prescrita.

3.3. A questão a decidir no recurso é, pois, a de saber se está, ou não, prescrita a dívida exequenda, 
considerando as causas interruptivas e/ou suspensivas que se verificaram.

Vejamos:
4.1. Os arts. 48º e 49º da LGT, na sua redacção inicial, dispunham:
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 – (…)
3 – (…)».
Artigo 49º
«Interrupção e suspensão da prescrição
1 – A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação 

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.»

4.2. Posteriormente, o n.º 1 daquele art. 48º da LGT foi alterado pelo art. 40º da Lei n.º 55 -B/2004, 
de 30/12, em termos de o prazo de prescrição das dívidas relativas a IVA e, em certos casos, a impostos 
sobre o rendimento, passar a contar -se a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se tenha 
verificado, respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto tributário.

4.3. Já no que respeita ao art. 49º (da LGT), a Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 desse 
normativo, que ficou com a seguinte redacção:

Artigo 49º
«1 – A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 

da liquidação 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 de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

4.4. Finalmente, a Lei n.º 53º -A/2006, de 29/12, veio de novo alterar este art. 49º da LGT:
 - tendo sido revogado 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);

 - tendo sido alterada a redacção do seu n.º 3;
 - e tendo sido aditado o actual n.º 4.
Assim a actual redacção desse preceito é a seguinte:
Artigo 49º:
«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.»

5.1. Em matéria de prescrição da dívida por imposto de sisa, o prazo de 20 previsto no art. 27º do 
CPCI foi reduzido para 10 anos (prazo que constava no art. 34º do CPT) com a redacção dada ao art. 180º 
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do CSisa pelo DL n.º 119/94 de 7/5 e, posteriormente, com a redacção introduzida naquele art. 34º do 
CPT pelo DL n.º 472/99, de 8/11, foi reduzido para 8 anos, nos termos dos arts. 48º e 49º da LGT.

Ora, sendo certo que a dívida exequenda é proveniente de imposto municipal de sisa, liquidada 
por aquisição de um prédio, ocorrida em 3/2/2000, apliquemos, então, o referido quadro legal aos 
factos dos autos.

O prazo de prescrição (8 anos) iniciou -se em 3/2/2000 (cfr. alínea A) do Probatório), pelo que, 
em princípio, se completaria em 3/2/2008.

5.2. Contudo, há que considerar a eventual ocorrência de factos interruptivos e/ou suspensivos 
da prescrição, se forem susceptíveis de influir no decurso do prazo.

E, neste âmbito, serão aplicáveis os que estiverem previstos na lei vigente à data em que tiverem 
ocorrido (por força do disposto no n.º 2 do art. 12º do CCivil).

Ora, apesar de (contrariamente ao que sucedia no âmbito da vigência do art. 34º do CPT) no 
domínio da LGT a instauração da execução ter deixado de constituir facto interruptivo da prescrição 
(na redacção original do n.º 1 do art. 49º da LGT a prescrição interrompia -se apenas com a dedução de 
reclamação, recurso hierárquico, impugnação e pedido de revisão oficiosa da liquidação), posterior-
mente, com a alteração que a Lei n.º 100/99, de 26/7, introduziu no n.º 1 do art. 49º da LGT, a citação 
passou, porém, a constituir facto interruptivo da prescrição, como aliás, a recorrente reconhece (cfr. 
Conclusão 25ª).

No caso, a citação da executada ocorreu em 22/4/2000 (al. F) do Probatório), ou seja, em período 
em que esta constituía já facto com relevância interruptiva do prazo de prescrição (pois já estava em 
vigor a alteração introduzida no n.º 1 do art. 49º da LGT pela citada Lei n.º 100/99), sendo que os efeitos 
interruptivos e/ou suspensivos de certos factos sobre o decurso do prazo de prescrição são determinados 
pela lei vigente na data da sua verificação (cfr. art. 12º n.º 2 CCivil).

E as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 do art. 49º 
da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em que 
elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o período de tempo anterior à sua ocorrência e 
obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não 
estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (cfr., entre outros, neste 
sentido, os acs. deste STA, de 20/10/2010 e 2/3/2011, nos procs. 720/10 e 1038/10, respectivamente, 
bem como Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 
2010, p. 73).

Ora, no caso, como bem nota o MP, face a este duplo efeito do facto interruptivo (um efeito 
instantâneo, que determina a inutilização para a prescrição do prazo decorrido até à sua verificação 
 - cfr. o citado art. 326º, n.º 1, do CCivil) e um efeito suspensivo (que determina que o novo prazo só 
começa a correr após a decisão que puser termo ao processo  - cfr. o Cons. Jorge Lopes de Sousa, Sobre 
a Prescrição da Obrigação Tributária – Notas Práticas, 2ª ed., 2010, p. 57), a referida citação, ocorrida 
em 22/4/2000, com o inerente efeito interruptivo, determinou, quer a consequente inutilização de todo o 
período de prescrição anteriormente decorrido (nº 1 do art. 326º do CCivil), quer a concreta irrelevância 
dos posteriores factos com abstracta eficácia interruptiva (dedução da impugnação judicial  - 23/04/2004 
 - cfr. als. C) e G) do Probatório).

Mas, por outro lado, a alegada paragem do processo de execução fiscal, a partir da dedução da 
impugnação (em 23/4/2004 – cfr. als. C) e G) do Probatório) e da prestação de garantia (em 2/8/2004), 
também é, no caso, irrelevante, uma vez que, por um lado, nem o novo prazo de prescrição se tinha 
ainda iniciado (interrompido o prazo pela citação na execução, o novo prazo só começaria a correr após 
a decisão que pusesse termo a esse processo de execução), nem, por outro lado, como se sublinha na 
decisão recorrida, a invocada paragem do processo de execução fiscal em consequência da dedução de 
impugnação judicial, associada à prestação de garantia, operou a transmutação do efeito interruptivo 
em efeito suspensivo, já que, decorrendo a paragem do processo de execução, de uma causa imputá-
vel ao sujeito passivo (na medida em que a prestação de garantia impediu o órgão da execução fiscal 
do prosseguimento da tramitação) não podia operar tal transmutação do efeito interruptivo em efeito 
suspensivo, para efeito do disposto no n.º 2 do art. 49º da LGT, ou seja, nos termos do disposto nos 
arts. 49º, n.º 3 da LGT e 169º do CPPT, tendo o processo de execução fiscal ficado suspenso, o prazo 
de prescrição também ficou suspenso (cfr., neste sentido, entre outros, os acs. desta secção do STA, 
de 4/3/09, rec. n.º 160/09 e de 26/1/2011, rec. n.º 01/11 – neste último era recorrente, aliás, a também 
recorrente nos presentes autos, sendo semelhante, igualmente, a questão ali decidida).

5.3. E não colhe a alegação, constante das Conclusões 2ª a 6ª, no sentido de que a sentença recor-
rida aplicou a lei civil por analogia e em violação do disposto no n.º 1 do art. 10º e no n.º 4 do art. 11º, 
ambos do CCivil.

Com efeito, como se refere no citado aresto do STA, de 26/1/2011, o que a sentença «fez foi aplicar 
as regras da prescrição previstas no CC a coberto do disposto na alínea d) do artigo 2º da LGT».

E igualmente não colhe a alegação (nas Conclusões 7ª a 20ª) de que a sentença viola a lei ao 
não identificar a norma que a leva a concluir que a prestação de garantia bancária suspende o prazo 
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de prescrição, pois que essa interpretação nem é possível nem à luz do art. 169º do CPPT, nem ao 
abrigo dos artigos 48º e 49º da LGT, sendo que as causas de suspensão e interrupção da prescrição 
estão enunciadas no art. 49º da LGT e o art. 169º do CPPT trata apenas das condições em que opera a 
suspensão da execução.

Na verdade, e em concordância com o que a este respeito escreve o Cons. Jorge de Sousa (loc. 
cit., pags. 52 e sgts.), «Como se conclui do preceituado nos arts. 318º a 320º do CC, a suspensão da 
prescrição tem como efeito que esta não comece a correr ou não corra, depois de iniciado o prazo, 
enquanto se verificar o facto, de natureza duradoura, a que é atribuído efeito suspensivo.

Os factos suspensivos são de natureza duradoura, obstando ao começo e ao decurso do prazo 
de prescrição enquanto perdurarem, como se infere dos arts. 318º, 319º e 320º do CC («a prescrição 
não começa nem corre...»).

Nas leis tributárias prevêem -se factos especiais a que é atribuído efeito suspensivo, pelo que serão 
essas as regras a aplicar em matéria de prescrição da obrigação tributária.

Nos termos do art. 49º, n.º 3, da LGT, na redacção introduzida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, 
estabeleceu -se que «o prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de 
execução fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, 
impugnação ou recurso».

A paragem do processo de execução fiscal por motivo de reclamação graciosa, impugnação ju-
dicial ou recurso judicial ocorre nos casos em que o uso desses meios impugnatórios é acompanhado 
de prestação de garantia ou penhora de bens suficientes para pagamento da dívida exequenda e do 
acrescido (art. 169º, n.º 1, do CPPT).

(…)
No entanto, para além da especificidade dos factos a que é atribuído efeito suspensivo, o regime 

da suspensão da prescrição da obrigação tributária não tem especialidades no domínio do direito 
tributário: enquanto durar o facto, a prescrição não começa nem corre.»

O legislador optou, assim, por uma indicação pormenorizada dos casos em que a pendência de 
determinados meios processuais tem efeito suspensivo da prescrição, quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida.

Daí que não sofra dúvida que em caso de impedimento legal à exigibilidade da dívida, não possa 
contar -se o prazo de prescrição: sempre que a cobrança coerciva se suspenda por motivo de pagamento 
em prestações ou reclamação, impugnação ou recurso, suspende -se igualmente o prazo de prescrição.

Em suma, tem eficácia suspensiva da prescrição a reclamação, impugnação ou recurso com eficácia 
suspensiva da execução fiscal, nos termos do art. 169º do CPPT, enquanto a suspensão se mantiver, 
sendo a partir da prestação efectiva da garantia que ocorre o aludido efeito suspensivo, já que apenas 
esta tem aptidão para parar o processo. Ou seja, é do próprio n.º 3 do art. 49º da LGT e não apenas 
do disposto no art. 169º do CPPT, que resulta a ocorrência do questionado efeito suspensivo do prazo 
de prescrição, não se vislumbrando, assim, ao invés do alegado (na Conclusão 20ª), que a sentença 
recorrida haja violado os princípios da legalidade, da reserva de lei, da proporcionalidade, da justiça, 
da equidade e da boa -fé – arts. 18º, 103º e 266º da CRP (cfr. também, a propósito do referido efeito 
suspensivo, o ac. do Peno do STA, de 11/4/2007, rec. 1252/06, citado na sentença).

Acresce que não há que chamar à colação a disposição transitória do art. 83º -B da Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29/12, (cfr. Conclusões 31ª a 40ª) dado que não foi por aplicação da nova redacção que esta Lei 
introduziu no art. 49º da LGT que a sentença decidiu pela não verificação da prescrição da aqui ques-
tionada dívida exequenda.

A sentença recorrida decidiu, pois, de acordo com a lei aplicável.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Março de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Inexistência de facto tributário. Despacho de reversão. Meio 
processual adequado.
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Sumário:

 I — A impugnação judicial é o meio processual adequado para apreciação da inexis-
tência de facto tributário ou da ilegalidade da liquidação de juros de mora.

 II — Por sua vez, é a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para 
contestar a ilegalidade do despacho de reversão.

 III — Invocando o impugnante na sua petição de impugnação judicial factos que cabem 
naquelas duas formas processuais, mas tendo o impugnante declarado desistir dos 
factos que só podiam ser invocados na oposição, tem de prosseguir a impugnação 
para apreciação dos factos integradores da ilegalidade do acto tributário.

 IV — É irrelevante para o caso que no pedido o impugnante se tenha referido ao des-
pacho de reversão, quando do mesmo se infere que pretende a anulação da dívida 
tributária, ou seja das liquidações impugnadas.

Processo n.º 742/10 -30.
Recorrente: Rolando Paulo Lopes Alves.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Rolando Paulo Lopes Alves, melhor identificado nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº 
Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou procedente a excepção de erro na forma 
de processo, e, entendendo não ser legalmente possível a convolação para a forma processual adequada, 
absolveu a Fazenda Pública da instância, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

I) O ora recorrente intentou um processo de impugnação judicial dos fundamentos e do despacho 
que ordena a reversão para si da dívida exequenda da sociedade comercial “Rolando Alves & Alves, 
Lda” proferido no processo de execução fiscal n.º 0388200601010107 contra o Serviço de Finanças 
de Celorico de Basto.

II) O recorrente atacou a decisão com base em quatro fundamentos essenciais, os quais fundam as 
quatro causas de pedir da anulação quer da própria liquidação (de IRC referentes aos anos de 2003 e 2004 
e de IRS do ano de 2004 e respectivos juros de mora) quer da decisão de reversão em si mesma.

III) Com base na matéria de facto e de direito alegada destas quatro causas de pedir, o ora recor-
rente conclui de forma genérica e global, pedindo a anulação do despacho que determinou a reversão 
da suposta dívida tributária.

IV) Entendeu o Tribunal a quo que o aqui recorrente incorreu em erro na forma do processo uma 
vez que, no seu entendimento, a impugnação judicial não é o meio processual de reacção adequado, 
recomendando a oposição à execução.

V) O Tribunal a quo fundamenta a sua decisão essencialmente no facto do pedido formulado nos 
autos ser a anulação do despacho que determinou a reversão da alegada dívida tributária.

VI) Nesta sequência, o Tribunal a quo considerou ser impossível o aproveitamento de qualquer 
acto processual praticado nos autos dado que, na data da apresentação da petição inicial, já havia de-
corrido o prazo da oposição à execução estabelecido no art.º 203, n.º 1 do C.P.P.T, absolvendo, como 
se disse, a Fazenda Pública da instância.

VII) Ora, os meios processuais de reacção à decisão administrativa de reversão de uma dívida 
tributária de uma sociedade comercial para o seu gerente/administrador, enquanto responsável subsi-
diário, ao dispor deste, subdividem -se em dois grupos: a reacção contra o acto tributário, questionando 
a origem da responsabilidade, isto é, a própria dívida, por um lado, e, por outro, contra o processo de 
reversão de execução fiscal, pondo em crise a verificação dos requisitos da subsidiariedade.

VIII) Além dos meios graciosos tais como a reclamação graciosa e o recurso hierárquico, o meio 
contencioso adequado é a impugnação judicial para reagir contra a própria dívida, questionando a sua 
legalidade substancial ou quantitativa.

IX) Através da impugnação judicial deduzida nos autos, o ora recorrente alega nos art.º 1º a 36º 
da petição inicial a inexistência da própria dívida fiscal, atacando a materialidade subjacente às liqui-
dações, objecto da execução fiscal, bem como a sua quantificação das mesmas, pondo assim em causa 
a origem da responsabilidade.

X) O mesmo se passa no que diz respeito à quarta e última causa de pedir em que se coloca em 
causa a quantificação da liquidação dos juros moratórios com base ao preceituado pelo art.º 44, n.º 2 da 
LGT, impugnando a liquidação e consequente reversão desses juros por um período superior a três anos.

XI) As duas restantes causas de pedir consistem, por um lado, na falta de excussão prévia do pa-
trimónio da sociedade executada, o qual é suficiente para o pagamento da quantia exequenda (art.º 23º, 
n.º 2 da Lei Geral Tributária) e, por outro, a falta de verificação do requisito legal plasmado na alínea b) 



524

do n.º 1 do art.º 24º da Lei Geral Tributária, ou seja, a falta de prova do incumprimento culposo do aqui 
recorrente, enquanto devedor subsidiário.

XII) No que respeita à 1ª e 4ª causas de pedir, através da alegação de tais factos e de tais funda-
mentos legais, o recorrente pugna pela inexistência da própria dívida tributária sob reversão, rebatendo 
directamente as respectivas liquidações adicionais oficiosas que lhe deram origem.

XIII) Assim, quanto a estes fundamentos fácticos e legais, a forma de processo escolhida  - a 
impugnação judicial  - é o meio próprio e adequado ao fim pretendido e peticionado.

XIV) Aliás, colhidos os vistos, foi precisamente esta a sua posição do Ministério Público expressa a 
fls. 70 e 71 dos autos, em que conclui que é admissível a impugnação quanto a estas causa de pedir.

XV) A sentença viola o disposto no art.º 97º, 98º, 99º, 203º e 204º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário.

XVI) O Tribunal a quo considerou que pela formulação do pedido e pela formulação do cabeçalho 
em que se refere “IMPUGNAR JUDICIALMENTE tal decisão de reversão fiscal”, o que o recorrente 
pretendeu era tão -somente reagir contra o processo de reversão de execução fiscal em si, e não contra 
as liquidações na origem da responsabilidade e da dívida em execução.

XVII) Como já se disse, é evidente da alegação contida nos artºs 1º a 36º da petição inicial que 
a pretensão do recorrente é a apreciação da legalidade das liquidações de IRS e IRC no sentido da 
anulação das mesmas, pelo que não pode o Tribunal concluir que o recorrente apenas quis atacar o 
processo de reversão fiscal.

XVIII) Como até se reconhece na própria sentença, o meio processual adequado para o efeito, é a 
impugnação judicial nos termos do disposto no art.º 97º, n.º 1, alínea a), art.º 99º, alínea a) conjugado 
com o art.º 204º, alínea h) e i) a contrario, todos do CPPT.

XIX) O Tribunal a quo funda a sua decisão em meros argumentos literais, fazendo tábua rasa do 
alegado nos art.º 1º a 36º da petição inicial, sendo certo que não é apontada na douta sentença qualquer 
causa determinante da ineptidão da petição inicial.

XX) Tanto mais que na sequência do douto despacho de fls. 61, o ora recorrente veio dizer clara-
mente a fls. 75 que pretendia colocar em crise “a dívida em si, que está na origem da responsabilidade”, 
razão pela qual optou pela impugnação judicial  - esclarecimento este que, apesar de referido na douta 
sentença, não foi devidamente valorado.

XXI) Apesar do pedido não se referir expressamente à anulação das liquidações, a verdade é que 
a anulação das liquidações determina a anulação de todos os actos subsequentes e, assim, a anulação 
de todo o processo de reversão fiscal.

XXII) Não existe qualquer norma ou preceito legal que imponha a previsão expressa, no cabeça-
lho ou no pedido formulado a final, de todo itinere ou de toda a cadeia dos actos anuláveis e a anular, 
nada obstando a que se peticione apenas o último deles, o qual reconduz e comporta o efeito prático 
pretendido, como acontece no caso dos autos.

XXIII) A anulação da reversão mais não é do que o corolário automático e lógico da anulação das 
liquidações que lhe estão na origem; dito de outra forma, a anulação das liquidações conduz à anulação 
de todos os actos subsequentes, nos quais se inclui a anulação do processo e decisão de reversão fiscal.

XXIV) Nada obsta à formulação de um pedido global e genérico, como ocorreu no caso dos autos, 
pelo que se impõe a revogação da douta sentença proferida.

Termos em que deve o presente recurso merecer provimento, anulando -se a douta sentença pro-
ferida e ordenando -se a cumprimento dos normais trâmites processuais, designadamente a produção 
de prova, fazendo -se assim JUSTIÇA”.

2. A Fazenda Pública não apresentou contra -alegações.
3. O Mº Pº emitiu o parecer constante de fls.196 e segts., no qual defende a procedência do re-

curso.
4. Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
5. Nos presentes autos foi entendido que a impugnação judicial não era a forma legalmente ade-

quada ao pedido, na medida em que este visava “o despacho que determinou a reversão da alegada 
dívida tributária no valor de 51.536,70 euros para o impugnante”, não estando, por isso, em causa a 
apreciação da legalidade de um acto de liquidação. Deste modo, e de acordo com o pedido, a forma 
processual correcta seria a oposição à execução fiscal. No entanto, uma vez que a petição foi apresentada 
para além do prazo referido no artº 203º, n.º 1 do CPPT; não é legalmente admissível a convolação.

O recorrente, por sua vez, entende que atacou a decisão com base em quatro fundamentos essen-
ciais, os quais fundam as quatro causas de pedir da anulação quer da própria liquidação (de IRC refe-
rentes aos anos de 2003 e 2004 e de IRS do ano de 2004 e respectivos juros de mora) quer da decisão 
de reversão em si mesma.

E com base na matéria de facto e de direito alegada destas quatro causas de pedir, o ora recorrente 
conclui de forma genérica e global, pedindo a anulação do despacho que determinou a reversão da 
suposta dívida tributária.
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Através da impugnação judicial deduzida nos autos, o ora recorrente alega nos art.º 1º a 36º da 
petição inicial a inexistência da própria dívida fiscal, atacando a materialidade subjacente às liquida-
ções, objecto da execução fiscal, bem como a sua quantificação das mesmas, pondo assim em causa a 
origem da responsabilidade.

O mesmo se passa no que diz respeito à quarta e última causa de pedir em que se coloca em causa 
a quantificação da liquidação dos juros moratórios com base ao preceituado pelo art.º 44, n.º 2 da LGT, 
impugnando a liquidação e consequente reversão desses juros por um período superior a três anos.

As duas restantes causas de pedir consistem, por um lado, na falta de excussão prévia do patrimó-
nio da sociedade executada, o qual é suficiente para o pagamento da quantia exequenda (art.º 23º, n.º 2 
da Lei Geral Tributária) e, por outro, a falta de verificação do requisito legal plasmado na alínea b) do 
n.º 1 do art.º 24º da Lei Geral Tributária, ou seja, a falta de prova do incumprimento culposo do aqui 
recorrente, enquanto devedor subsidiário.

No que respeita à 1ª e 4ª causas de pedir, através da alegação de tais factos e de tais fundamentos 
legais, o recorrente pugna pela inexistência da própria dívida tributária sob reversão, rebatendo direc-
tamente as respectivas liquidações adicionais oficiosas que lhe deram origem.

Assim, quanto a estes fundamentos fácticos e legais, a forma de processo escolhida  - a impugnação 
judicial  - é o meio próprio e adequado ao fim pretendido e peticionado.

O Tribunal a quo considerou que pela formulação do pedido e pela formulação do cabeçalho em 
que se refere “IMPUGNAR JUDICIALMENTE tal decisão de reversão fiscal”, o que o recorrente 
pretendeu era tão -somente reagir contra o processo de reversão de execução fiscal em si, e não contra 
as liquidações na origem da responsabilidade e da dívida em execução.

Como já se disse, é evidente da alegação contida nos artºs 1º a 36º da petição inicial que a pre-
tensão do recorrente é a apreciação da legalidade das liquidações de IRS e IRC no sentido da anulação 
das mesmas, pelo que não pode o Tribunal concluir que o recorrente apenas quis atacar o processo de 
reversão fiscal.

Como até se reconhece na própria sentença, o meio processual adequado para o efeito, é a impug-
nação judicial nos termos do disposto no art.º 97º, n.º 1, alínea a), art.º 99º, alínea a) conjugado com o 
art.º 204º, alínea h) e i) a contrario, todos do CPPT.

Tanto mais que na sequência do douto despacho de fls. 61, o ora recorrente veio dizer claramente 
a fls. 75 que pretendia colocar em crise “a dívida em si, que está na origem da responsabilidade”, 
razão pela qual optou pela impugnação judicial  - esclarecimento este que, apesar de referido na douta 
sentença, não foi devidamente valorado.

Apesar do pedido não se referir expressamente à anulação das liquidações, a verdade é que a 
anulação das liquidações determina a anulação de todos os actos subsequentes e, assim, a anulação de 
todo o processo de reversão fiscal.

A anulação da reversão mais não é do que o corolário automático e lógico da anulação das liqui-
dações que lhe estão na origem; dito de outra forma, a anulação das liquidações conduz à anulação de 
todos os actos subsequentes, nos quais se inclui a anulação do processo e decisão de reversão fiscal.

No seu parecer de fls. 196 e segs., o MºPº pronunciou -se no sentido da procedência do recurso, 
louvando -se nos seguintes argumentos:

O recorrente questionou na impugnação judicial a legalidade da dívida exequenda (artºs 1º a 36º).
Embora com equívoca formulação, o pedido de anulação do despacho de reversão deve ser in-

terpretado como meramente consequencial do pedido de anulação dos actos tributários de anulação 
de IRC.

O esclarecimento prestado mediante o requerimento apresentado em 05.04.2010, deve ser inter-
pretado à luz de uma eventual cumulação ilegal de impugnações de actos tributários de liquidação e 
de anulação de despacho de reversão.

Na verdade, o requerente (ora recorrente) pretende o prosseguimento dos autos quanto à impug-
nação de IRC dos anos de 2003 e 2004. Deste modo, o tribunal deve apreciar o fundamento invocado 
adequado à impugnação judicial e desprezar os fundamentos invocados, específicos da ilegalidade 
do despacho de reversão, cuja apreciação deve ser efectuada na oposição à execução fiscal segundo 
doutrina qualificada e jurisprudência consolidada.

Vejamos então se o recurso deve ou não proceder.
5.1. Na sua petição inicial (fls. 31 e segs.), o recorrente veio “Impugnar judicialmente tal deci-

são de reversão (proferida no processo de execução fiscal n.º 038820060101017) contra o Serviço de 
Finanças de Cabeceira de Basto”, terminando com o seguinte pedido:

“Termos em que deve ser recebida a presente impugnação judicial do despacho que determinou 
a reversão alegada da dívida tributária no valor de 51.536,70 euros para o aqui impugnante, por 
contrária à lei e, em consequência, ser a mesma anulada”.

No articulado da mesma petição o recorrente veio invocar:
a) A inexistência da dívida fiscal (artºs 1º a 36º),
b) Ilegalidade dos juros de mora (artºs 57º e 58º);



526

c) Inexistência do requisito do n.º 2 do artº 23º da LGT (v. artigos indicados na alínea B) da 
petição);

d) Inexistência do requisito da alínea b) do n.º 1 do artº 24º da LGT (v. artigos indicados na 
alínea C) da petição).

5.2. Ora, como bem refere o MºPº no seu citado parecer, o meio legal adequado para impugnar o 
despacho de reversão é o processo de execução fiscal (neste sentido v. Jorge Lopes de Sousa – CPPT 
Anotado e Comentado -5ª edição  - Vol II, pág. 355 e, entre outros, os acórdãos deste Supremo Tribunal 
e Secção, de:

 - 29.06.2005, proferido no Recurso n.º 501/05;
 - 08.03.2006, proferido no Recurso n.º 1249/05;
 - 04.06.2008, proferido no Recurso n.º 76/08;
 - 25.06.2008, proferido no Recurso n.º 123/08;
 - 19.11.2008, proferido no Recurso n.º 711/08;
 - 27.05.2009, proferido no Recurso n.º 448/09).
Porém, já o meio processual adequado para atacar a inexistência da dívida fiscal e respectivos 

juros é a impugnação judicial, de acordo com os artºs 99º e segs. do CPPT.
5.3. O recorrente invocou a ilegalidade das liquidações por entender que, ao contrário do decidido 

pela Administração Tributária, as facturas alegadamente falsas correspondem a serviços prestados, 
tendo indicado prova testemunhal e documental. Deste modo, está invocada a inexistência de facto 
tributário.

Sendo assim, e tendo ainda em atenção que no seu requerimento de fls. 75 declarou que desiste 
do pedido “referente a IRS, devendo prosseguir os autos apenas quanto à impugnação de IRC dos 
anos de 2003 e 2004”, a impugnação tem de ser apreciada nesta parte, uma vez que para este pedido 
esta é a forma processual adequada.

É certo, como refere o MºPº, que o pedido final do recorrente não prima pela clareza. No entanto, 
infere -se da sua parte final que o recorrente pretende a anulação da dívida tributária, ou seja das liqui-
dações (“dívida tributária no valor de 51.536,70 euros para o aqui impugnante, por contrária à lei e, 
em consequência, ser a mesma anulada”).

Pelo que ficou dito, o recurso merece procedência.
6. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revogando -se a decisão 

recorrida e ordenando -se a substituição por outra que determine a ulterior tramitação processual da 
impugnação (com produção de prova ou decisão de mérito), se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Março de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Omissão de pronúncia. Excesso de pronúncia. Concurso de 
contra -ordenações. Artigo 25.º do RGIT.

Sumário:

 I — Embora a aplicação da regra de punição do concurso de contra -ordenações cons-
tante do artigo 25.º do RGIT seja logicamente posterior à decisão sobre a verifi-
cação destas, entendendo -se que, sendo aplicada uma coima única, recomenda -se 
que seja organizado pela autoridade competente um único processo e seja proferida 
uma única decisão de aplicação de coima, e estando fixado no probatório que o 
comportamento de que a recorrente foi acusada nos presentes autos repetiu -se 
várias vezes ao longo do ano de 2004 e 2005, para além de que dos próprios ele-
mentos constantes da decisão administrativa de aplicação da coima decorria que 
a sua prática era “frequente” e a recorrente trouxera ao processo informação e 
documentação referente à existência de dez outros processos de contra -ordenação 
tributários, afigura -se admissível, por razões de economia processual, o prévio 
conhecimento da questão eleita como decidenda e bem assim que, assumida a 
consequência de anulação da decisão administrativa de aplicação da coima para 
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que a situação fosse contemplada à luz da (nova redacção) do artigo 25.º do 
RGIT, se considerassem prejudicadas as questões suscitadas pela recorrente, tanto 
mais que também essa nova decisão de aplicação de coima única sempre seria 
susceptível de recurso, não havendo, nessa medida, prejuízo para a recorrente.

 II — Não sendo possível ao tribunal “a quo” fixar a coima única aplicável às contra-
-ordenações fiscais em concurso nos termos dos artigos 77.º e 78.º do Código 
Penal, justifica -se a anulação da decisão administrativa de aplicação da coima e 
a remessa dos autos à Administração fiscal para que esta o faça.

Processo n.º 757/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Fenix Intersegur, L.da e Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.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 decisão do Tribunal Tributário de 

Lisboa de 21 de Outubro de 2010, que anulou a decisão administrativa que aplicou à recorrente a coima 
de € 3.720,83 para que seja contemplada a situação à luz da (nova) redacção do art. 25.º do RGIT, e 
nessa medida aplicada uma coima única à recorrente, apresentando as seguintes conclusões:

1  - Não concordamos com a decisão de fls. 52 e sgs dos autos porque entendemos que é nula.
2  - E é nula porque a mesma não conheceu de questões que devia conhecer e conheceu de questões 

de que não podia conhecer.
3  - A decisão sob recurso não se pronunciou sobre qualquer uma das questões suscitadas pela 

arguida a saber:
“ - nulidade por falta de elementos exigidos para a decisão de aplicação da coima, nos termos 

do disposto no art. 63.º n.º do RGIT;
 - Ilegalidade por força da assinatura por chancela, por violação do disposto no art.º 95.º n.º 2 

do CPP, aplicável ex vi art.º 41.º do dl n.º 433/82, de 27/10 e art.º 3.º alínea b) do RGIT;
 - se a conduta da arguida apenas podia ser punida a título de infracção continuada, por se 

mostrarem reunidos os pressupostos de aplicação daquela figura (e aqui há que frisar que a arguida 
recorrente o que pede é a condenação não em cúmulo por concurso de infracções mas a sua conde-
nação por uma infracção continuada o que são realidades jurídicas diferentes. Esta, de acordo com 
os princípios gerais, implica desde logo e além do mais que se dê como provado, com todos os factos 
concretos pertinentes, se houve uma considerável diminuição da culpa)”

e
 - nem da prática pela arguida da infracção de que vem acusada.
4  - E conheceu de questões de que não podia, em rigor, tomar conhecimento, a saber:
 - “a que respeita à existência de concurso de infracções que não era objecto do recurso e relativa-

mente à qual faltam factos respeitantes a outras condenações por infracções que se diz, sem qualquer 
suporte fáctico, terem sido praticadas.

5  - A Mma Juíza, na decisão em apreço, não se pronunciando sobre se, efectivamente, a arguida 
praticou ou não a contra -ordenação de que vinha acusada, nem se pronunciando sobre as demais 
questões suscitadas pela arguida, e nem sobre a pratica da infracção imputada à arguida, tomou conhe-
cimento sobre a existência de concurso de infracções, que não era objecto de recurso e relativamente à 
qual faltam elementos respeitantes às infracções as infracções que foram praticadas, designadamente, 
a data em que foram praticadas, as vezes que a(s) infracção (ões) ocorreram e tivessem sido alvo de 
decisão condenatória e data desta.

6  - Aqui se argui a nulidade da decisão, de fls. 52 e sgs dos autos, que se pretende ver declarada 
pelo que

7  - A decisão deve ser declarada nula e de nenhum efeito.
8  - Normas jurídicas violadas: art.ºs 379 n.º 1, alínea c) do CPPenal, ex vi art. 3.º alínea b) do 

RGIT, e art.º 41 do dl n.º 433/82, de 27.10, art. 379.º do CPP, ex vi art. 3 alínea b) do RGIT, art.º 41 
n. 1 do dl n.º 433/82, de 27.10.

B) Se assim se não entender diremos:
1  - Que se verifica erro de julgamento de direito.
2  - É que a decisão da autoridade administrativa pode, eventualmente, estar ferida de vício que 

importe a sua anulação, mas não pelas razões apontadas pela Mma. Juíza na decisão sob recurso.
3  - É que a Mma. Juíza, na decisão sob recurso, conclui que:
“…é irrecusável que, na situação presente, tendo o contribuinte praticado várias contra -ordenações 

fiscais, deve ser punido com uma coima única, nos termos do artigo 25.º do Regime Geral das Infracções 
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Tributárias (segundo a redacção do artigo 113.º da Lei n.º 64 -A/2008 de 31 de Dezembro  - orçamento 
do estado para 2009)

E, nessa medida, a decisão da autoridade administrativa deve ser anulada para que seja orga-
nizado um único processo e seja proferida uma única decisão de aplicação de coima nos termos do 
artigo 25.º do RGIT.”

4  - Ora, nada, na decisão em apreço, é referido sobre a prática pela arguida de outras contra-
-ordenações, sobre condenações que a arguida tenha sofrido pela prática de contra -ordenações em 
concurso sendo certo que, dos autos nada consta e nada foi averiguado com vista a saber se foram ou 
não praticadas outras contra -ordenações que se encontrem numa relação de concurso.

5  - Sendo assim, não existindo elementos fácticos que permitam concluir pela prática, pela 
arguida, de outras infracções em concurso não se pode concluir, como na decisão em apreço, que 
a autoridade administrativa tem de proceder ao cúmulo jurídico das várias coimas aplicadas por 
infracções em concurso.

6  - É que da decisão em apreço, não consta sequer a existência de a arguida ter sido condenada 
pela prática de qualquer contra -ordenação (nem sequer pela que vem acusada nos presentes autos) 
com trânsito em julgado, ou não, pelo que, consequentemente, não pode, como na decisão em apreço, 
dizer -se que autoridade administrativa deveria ter organizado um único processo e proferida uma 
decisão única de aplicação de coima nos termos do disposto no art.º 25.º do RGIT.

7  - Mas, mesmo que se tivesse dado por provado e não deu, que a arguida praticou várias contra-
-ordenações em concurso pelas quais lhe foi aplicada coimas pelo que haveria de, em cúmulo jurídico, 
ser -lhe aplicada uma coima única, não estava a Mma. Juíza impedida de o efectuar.

8  - É que, mesmo que não se efectue logo o cúmulo jurídico, nos termos do disposto no art. 77.º do 
C. Penal, designadamente, porque todas as contra -ordenações foram objecto de processos separados 
e autónomos, a Mma. Juíza não está impedida de o concretizar, nos termos do disposto no art.º 78.º 
do C.Penal já que a posterioridade do conhecimento do concurso não tem a virtualidade de modificar 
os pressupostos da pena única que são de ordem substancial.

9  - Sendo assim, não enferma a decisão da autoridade administrativa do vício que lhe é apontado 
na decisão sob recurso que importe a sua anulação.

10  - A decisão em apreço ao decidir como decidiu fez errado julgamento de direito pelo que 
deve ser revogada e substituída por outra que decida não estar a decisão da autoridade administra-
tiva inquinada do vício que lhe é assacado na decisão em apreço e determine o prosseguimento da 
instância.

11  - Normas jurídicas violadas: art.º 25.º do RGIT, na redacção que lhe foi dada pelo art.º 113.º 
da Lei n.º 64 -A/2008, de 28 de Dezembro, art.ºs 77 e 78 do C. penal, ex vi art. 32.º do Dec. Lei 433/82, 
de 27.10

Nestes termos deve ser concedido provimento ao recurso
2  - Contra -alegou a recorrida FENIX INTERSEGUR, concluindo nos termos seguintes:
1.º  - A punibilidade do concurso de infracções, sob previsão do artigo 25.º do RGIT, sofreu uma 

alteração substancial que, em abstracto, é mais favorável à Arguida, aqui Recorrida, dado que se prevê, 
para as situações de concurso, a aplicação de uma coima única que não se limita à soma matemática 
das coimas concretamente aplicáveis.

2.º  - Em matéria de contra -ordenações também vigora o princípio da aplicação retroactiva da lei 
mais favorável (cfr. artigo 29.º, n.º 4, da CRP, e do artigo 2.º, n.º 4, do CP, aplicável “ex vi” artigo 32.º 
do Decreto -Lei n.º 433/82, aplicável “ex vi” artigo 3.º, alínea b), do RGIT).

3.º  - A douta sentença do Tribunal recorrido não enferma de nulidade por omissão de pronúncia, 
porquanto a questão de aplicação no tempo de lei mais favorável constitui uma questão prévia de 
conhecimento oficioso, que prejudica, imediatamente, a apreciação das restantes questões objecto do 
recurso, dado que a apreciação da situação da Recorrida, à luz da nova redacção do artigo 25.º do 
RGIT, envolve a repetição do que tiver sido anteriormente processado (cfr. artigo 660.º, n.º 2, do CPC, 
aplicável “ex vi” artigo 4.º do CPP, aplicável “ex vi” artigo 41.º do Decreto -Lei n.º 433/83, aplicável 
“ex vi” artigo 3.º, alínea b), do RGIT).

4.º  - A ser proferida uma sentença condenatória violar -se -ia, flagrantemente, a CRP, porquanto a 
decisão não teria em consideração a aplicação de lei punitiva posterior abstractamente mais favorável 
(artigo 29.º n.º 4, e artigo 3.º, n.º 3, da CRP).

5.º  - Por seu turno, uma sentença absolutória imporia que os mesmos factos jamais pudessem 
voltar a ser apreciados, de acordo com o princípio constitucionalmente consagrado do “ne bis in 
idem” (cfr. artigo 25.º n.º 5, da CRP).

6.º - Por esta razão, a decisão de anulação da coima é a solução que melhor se compatibiliza com 
o caso concreto, atendendo aos princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa.

7.º - Mas também não corresponde à verdade que o Tribunal recorrido se tenha pronunciado 
sobre questões que não podia conhecer, por não existirem nos autos, segundo a Recorrente, elementos 
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suficientes no que respeita às outras infracções praticadas pela Recorrida, incorrendo, por essa via, 
em excesso de pronúncia.

8.º - Isto porque o Tribunal deu como provado que o comportamento por que a Recorrida vinha 
acusada se repetiu várias vezes, ao longo dos anos de 2004 e 2005.

9.º - Acresce que a Recorrente nunca colocou em causa a matéria de facto constante dos autos  - e 
em especial a trazida pela Recorrida  -, tendo, inclusivamente, concordado que a questão fosse decidida 
por simples despacho (cfr. artigo 64.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 433/82, aplicável “ex vi” artigo 3.º, 
alínea b), do RGIT) facto demonstrativo da convicção partilhada pela Recorrente quanto à suficiência 
da matéria factual e probatória.

10.º  - Ainda assim, não podia a Digna Magistrada do Ministério Público, ao recorrer directamente 
para o Supremo Tribunal Administrativo, impugnar a matéria de facto, dado que os poderes cognitivos 
deste Tribunal se restringem à matéria de direito (cfr. artigo 83.º, n.º 2, do RGIT).

11.º  - Mas, ainda que se conceba o recurso de matéria de facto, o que não se concede, sempre se 
teriam que ter por cumpridos os pressupostos constantes do artigo 412.º, n.º 3 do CPP, aplicável “ex 
vi” artigo 41.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 433/82, aplicável “ex vi” artigo 3.º, alínea b), do RGIT  - o que 
não se verifica.

12.º  - Ademais, nos processos de contra -ordenação  - tal como nos processos penais  - vigora o 
princípio da legalidade e não o princípio do dispositivo  - princípio característico do processo civil  -, 
pelo que a questão da aplicação de lei mais favorável não constitui questão que o Tribunal não pudesse 
conhecer, nos termos da alínea c) (parte final) do artigo 379.º do Código Penal.

13.º - Finalmente, também não corresponde à verdade que tenha havido erro de julgamento de 
direito por não apreciação superveniente do concurso de infracções, ao abrigo do artigo 78.º do CP.

14.º  - Não se trata, aqui, de efectuar o mero cúmulo de coimas anteriormente aplicadas ou de 
conhecer supervenientemente a existência de concurso, mas sim, na verdade, de permitir que à Recor-
rida seja aplicada uma coima única, em consonância com os parâmetros estipulados no artigo 25.º 
do RGIT, a cargo da Administração Fiscal, que é a entidade que está na posse de todos os elementos 
necessários para o efeito.

15.º - Além disso, nunca o artigo 78.º do CP se teria por adequado, dado que falta um pressuposto 
essencial para a aplicação do disposto no artigo 78.º do CP, a saber, uma condenação transitada em 
julgado.

16.º  - Deste modo, o Tribunal recorrido mais não fez que seguir a jurisprudência constante do 
Supremo Tribunal Administrativo, que aconselha que seja a autoridade administrativa a proceder à 
aplicação de uma coima única, razão pela qual bem andou o Tribunal recorrido ao anular a decisão 
administrativa para que mesma baixasse à autoridade administrativa competente, a fim de a questão 
ser apreciada à luz da nova redacção do artigo 25.º do RGIT, que é, como acima se referiu, abstrac-
tamente mais favorável à Recorrida.

Termos em que, deve o recurso ser julgado improcedente, cumprindo -se o disposto na sentença 
recorrida.

3  - O Ministério Público não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
4  - Questões a decidir
Importa, em primeiro lugar, verificar se a decisão recorrida está ferida de nulidade por omissão e 

por excesso de pronúncia, vício que a recorrente lhe imputa (cfr. as conclusões 1 a 8 das suas alegações 
de recurso).

Improcedendo a arguida nulidade, haverá que decidir do alegado erro de julgamento de direito.
5  - Na decisão do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso encontram -se fixados 

os seguintes factos:
A) Em 16/4/2007 foi levantado o auto de notícia à recorrente pela prática da infracção prevista 

no art. 98.º do CIRS, entrega fora do prazo de imposto retido na fonte, sendo a data da infracção o dia 
04/11/2005, referente ao período de tributação de 01/2005, punível nos termos do disposto no art.º 114.º, 
n.º 2 e 26.º n.º 4 do RGIT.

B) Com base no auto de notícia mencionado na alínea anterior foi instaurado no serviço de finanças 
de Lisboa 5, o processo de contra -ordenação n.º 3298200706053785.

C) (sic)
D) Em 23/02/2008 foi proferida decisão pelo chefe do serviço de finanças de Lisboa 5, na qual 

consta a sua assinatura original, feita por mão própria, que aplicou à recorrente a coima de € 3.720,83, 
considerando os seguintes elementos:

 - O auto de notícia levantado à recorrente pelos seguintes factos que se dão como provados:
 - Valor da prestação retida  - € 17.975,00;
 - Valor da prestação entregue  - € 17.975,00;
 - Período a que respeita a infracção  - 01/2005;
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 - Termo do prazo para cumprimento da obrigação  - 21/02/2005.
 - Normas infringidas: no art.º 98.º do CIRS, entrega fora de prazo de imposto retido na fonte;
 - Normas punitivas: art.º 114.º, n.º 2 e 26.º n.º 4 do RGIT  - atraso na entrega da prestação tributária;
 - Período de tributação  - 01/2005
 - Data da infracção  - 04/11/2005;
 - Actos de ocultação  - Não
 - Benefício económico  - 0,00
 - Prática da infracção  - Frequente
 - Negligência  - Simples
 - Obrigação de não cometer a infracção  - Não
 - Situação económica e financeira  - Baixa
 - Tempo decorrido desde a prática da infracção  - ≥ 6 meses
E) O comportamento de que a recorrente foi acusada nos presentes autos repetiu -se várias vezes 

ao longo do ano de 2004 e 2005.
6  - Apreciando.
6.1. Da alegada nulidade da decisão recorrida por omissão e por excesso de pronúncia
Imputa a recorrente à decisão recorrida o vício de nulidade, porque a mesma não conheceu de 

questões que devia conhecer e conheceu de questões de que não podia conhecer (cfr. conclusão 2 das 
suas alegações de recurso).

Omissão de pronúncia, porquanto a decisão sob recurso não se pronunciou sobre qualquer uma 
das questões suscitadas pela arguida a saber: nulidade por falta de elementos exigidos para a decisão 
de aplicação da coima, nos termos do disposto no art. 63.º n.º do RGIT; ilegalidade por força da as-
sinatura por chancela, por violação do disposto no art.º 95.º n.º 2 do CPP, aplicável ex vi art.º 41.º do 
dl n.º 433/82, de 27/10 e art.º 3.º alínea b) do RGIT; se a conduta da arguida apenas podia ser punida 
a título de infracção continuada, por se mostrarem reunidos os pressupostos de aplicação daquela 
figura nem da prática pela arguida da infracção de que vem acusada.

Excesso de pronúncia, porque conheceu de questões de que não podia, em rigor, tomar co-
nhecimento, a que respeita à existência de concurso de infracções que não era objecto do recurso e 
relativamente à qual faltam factos respeitantes a outras condenações por infracções que se diz, sem 
qualquer suporte fáctico, terem sido praticadas.

A fls. 164 dos autos a Meritíssima juíza “a quo” sustentou a inexistência da arguida nulidade 
«porquanto o tribunal pronunciou -se sobre questão que prejudica o conhecimento das demais questões 
suscitadas».

Também a recorrida FENIX INTERSEGUR, LDA sustenta o decidido, alegando que a questão 
de aplicação no tempo de lei mais favorável constitui uma questão prévia de conhecimento oficioso, 
que prejudica, imediatamente, a apreciação das restantes questões objecto do recurso, dado que a 
apreciação da situação da Recorrida, à luz da nova redacção do artigo 25.º do RGIT, envolve a repe-
tição do que tiver sido anteriormente processado (cfr. artigo 660.º, n.º 2, do CPC, aplicável “ex vi” 
artigo 4.º do CPP, aplicável “ex vi” artigo 41.º do Decreto -Lei n.º 433/83, aplicável “ex vi” artigo 3.º, 
alínea b), do RGIT) e que não corresponde à verdade que o Tribunal recorrido se tenha pronunciado 
sobre questões que não podia conhecer, por não existirem nos autos, segundo a Recorrente, elementos 
suficientes no que respeita às outras infracções praticadas pela Recorrida, incorrendo, por essa via, 
em excesso de pronúncia, uma vez que o Tribunal deu como provado que o comportamento por que a 
Recorrida vinha acusada se repetiu várias vezes, ao longo dos anos de 2004 e 2005 (cfr. conclusões 3.º, 
7.º e 8.º das contra -alegações da recorrida).

Vejamos.
Dispõe a alínea c) do artigo 379.º do Código de Processo Penal, aplicável “ex vi” dos artigos 3.º, 

alínea b) do RGIT e 41.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, que é nula a sentença 
«quando o tribunal deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões 
de que não podia tomar conhecimento».

No caso dos autos, a decisão recorrida, a fls. 52 a 57 dos autos, elegeu como única questão a 
decidir a de apreciar o caso “sub judice” face à nova redacção do art.º 25.º do RGIT (cfr. fls. 54 dos 
autos), passando, a partir daí a reproduzir a fundamentação do Acórdão deste Supremo Tribunal de 
21 de Janeiro de 2009 (rec. n.º 928/08), que assumiu ir seguir “de perto”.

Claro está que, ao ter procedido deste modo, não se pronunciou sobre nenhuma das questões que 
haviam sido colocadas pela arguida no seu recurso da decisão administrativa de aplicação da coima, pois 
que, como sustenta a juíza “a quo” as considerou prejudicadas e pronunciou -se sobre questão que não 
lhe tinha sido colocada pela então recorrente (e nem o poderia ter sido, pois que o recurso é datado de 
13 de Maio de 2008 e a alteração do artigo 25.º do RGIT determinante do decidido apenas foi operada 
pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31/12  - Orçamento do Estado para 2009).

Ora, embora a aplicação da regra de punição do concurso de contra -ordenações constante do 
artigo 25.º do RGIT seja logicamente posterior à decisão sobre a verificação destas, a que o tribunal 
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não procedeu, a verdade é que entendendo -se  - como no Acórdão seguido de perto na decisão recorrida 
que, sendo aplicada uma coima única, recomenda -se que seja organizado pela autoridade competente 
um único processo e seja proferida uma única decisão de aplicação de coima  -, e estando fixado no 
probatório que o comportamento de que a recorrente foi acusada nos presentes autos repetiu -se vá-
rias vezes ao longo do ano de 2004 e 2005 (cfr. a respectiva alínea E), para além de que dos próprios 
elementos constantes da decisão administrativa de aplicação da coima decorria que a sua prática era 
“frequente” e a recorrente trouxera ao processo informação e documentação referente à existência 
de dez outros processos de contra -ordenação tributários (cfr. os números 31.º e 32.º da sua petição 
de recurso e docs. 3 a 12 a ela juntos), afigura -se admissível, por razões de economia processual, 
o prévio conhecimento da questão decidenda e bem assim que, assumida a consequência de anula-
ção da decisão administrativa de aplicação da coima para que a situação fosse contemplada à luz 
da (nova redacção) do artigo 25.º do RGIT, se considerassem prejudicadas as questões suscitadas 
pela recorrente, tanto mais que também essa nova decisão de aplicação de coima única sempre seria 
susceptível de recurso, não havendo, nessa medida, prejuízo para a recorrente (que, aliás, manifesta 
concordância com o decidido).

Não se verifica, pois, a alegada nulidade da decisão recorrida, nem por omissão, nem por excesso 
de pronúncia, não se mostrando violado o disposto na alínea c) do artigo 379.º do Código de Processo 
Penal, aplicável “ex vi” dos artigos 3.º, alínea b) do RGIT e 41.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 433/82, de 
27 de Outubro.

6.2. Do alegado erro de julgamento de direito
Imputa ainda a recorrente à sentença recorrida erro de julgamento de direito, pois não existindo 

elementos fácticos que permitam concluir pela prática, pela arguida, de outras infracções em concurso 
não se pode concluir, como na decisão em apreço, que a autoridade administrativa tem de proceder 
ao cúmulo jurídico das várias coimas aplicadas por infracções em concurso e mesmo que se tivesse 
dado por provado e não deu, que a arguida praticou várias contra -ordenações em concurso pelas 
quais lhe foi aplicada coimas pelo que haveria de, em cúmulo jurídico, ser -lhe aplicada uma coima 
única, não estava a Mma. Juíza impedida de o efectuar, nos termos no art.º 78.º do C.Penal já que a 
posterioridade do conhecimento do concurso não tem a virtualidade de modificar os pressupostos da 
pena única que são de ordem substancial.

A recorrida FENIX INTERSEGUR, LDA contra -alega defendendo a inexistência de erro de jul-
gamento, pois que o Tribunal recorrido mais não fez que seguir a jurisprudência constante do Supremo 
Tribunal Administrativo, que aconselha que seja a autoridade administrativa a proceder à aplicação de 
uma coima única, razão pela qual bem andou o Tribunal recorrido ao anular a decisão administrativa 
para que mesma baixasse à autoridade administrativa competente, a fim de a questão ser apreciada 
à luz da nova redacção do artigo 25.º do RGIT, que é, como acima se referiu, abstractamente mais 
favorável à Recorrida.

Vejamos.
Nem do acórdão citado na decisão recorrida, nem de nenhum outro deste Supremo Tribunal, de-

corre que para aplicação do artigo 25.º do RGIT (na redacção que lhe foi dada pela Lei do Orçamento 
do Estado para 2009 e novamente modificada pela Lei do Orçamento do Estado para 2011) deva ser 
anulada a decisão administrativa de aplicação da coima para que a administração fiscal proceda à 
fixação da coima única, segundo as regras do cúmulo jurídico. Aliás, nos Acórdãos deste Tribunal de 
1 de Julho de 2009 (rec. n.º 174/09) e de 18 de Fevereiro de 2010 (rec. n.º 983/09) foi expressamente 
decidido ordenar a baixa do processo à 1.ª instância, a fim de, ali, ser observado o disposto no ar-
tigo 25.º do RGIT, na redacção da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, solução esta que se revela 
em conformidade com o disposto no artigo 78.º do Código Penal.

Sucede, contudo, que tal não era possível no caso dos autos, pois que embora o tribunal “a quo” 
tivesse dado como provado que o comportamento de que a recorrente foi acusada nos presentes autos 
repetiu -se várias vezes ao longo do ano de 2004 e 2005 (cfr. a respectiva alínea E), que soubesse que 
a prática da infracção era “frequente” e que a recorrente informara da existência de dez outros proces-
sos de contra -ordenação tributários (cfr. os números 31.º e 32.º da sua petição de recurso e docs. 3 a 
12 a ela juntos), os processos haviam sido tramitados separadamente, não havendo, ao que se saiba, 
ainda decisões transitadas em julgado, requisito essencial para a aplicação do disposto no artigo 78.º 
do Código Penal.

Daí que a decisão tomada, por certo inspirada em passagem do Acórdão seguido de perto na 
decisão recorrida  - quando aí se refere que “recomenda -se que seja organizado pela autoridade com-
petente um único processo e seja proferida uma única decisão de aplicação de coima”, frase esta que 
a decisão recorrida destaca através de sublinhado e que se encontra em SIMAS SANTOS/JORGE 
LOPES DE SOUSA, Contra -ordenações: Anotações ao Regime Geral, nota 2 ao artigo 36.º  - a p. 307 
da edição de 2011 -, se afigure como adequada, não incorrendo, deste modo, a decisão recorrida em 
erro de julgamento.

Improcedem, deste modo, as alegações de recurso.
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 - 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 o Ministério Público delas está isento.

Lisboa, 30 de Março de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Dulce 
Neto — Vencida. Daria provimento ao recurso, com fundamento em erro de julgamento, dado que da 
decisão em apreço não consta, sequer, a existência de qualquer outra condenação pela prática de qual-
quer outra contra -ordenação, pelo que não faz sentido anular a coima parcelar aplicada nestes autos a 
fim de ser aplicada uma coima única. A Mmª Juiz devia ter apreciado o mérito do recurso e no caso de 
lhe negar provimento é que devia dar indicação ao Serviço de Finanças para, na eventualidade de haver 
outras condenações, englobar esta pena parcelar no cúmulo que lhe competiria então fazer. 

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de Ponta 
Delgada. Taxa pela compensação em numerário nas operações urbanísticas de 
impacte semelhante ao loteamento. Artigos 58.º, n.º 2 e 59.º do citado Regulamento. 
Coeficiente K5.

Sumário:

 I — De acordo com o artigo 59º do Regulamento Municipal de Urbanização, Edifica-
ção e Taxas do Município de Ponta Delgada, publicado pelo Edital n.º 488/2003, 
no Apêndice n.º 96 ao Diário da República, II Série, n.º 146 de 27 de Junho de 
2003 “O preceituado no artigo anterior é também aplicável ao cálculo do valor 
da compensação em numerário devida pela execução de operações urbanísticas 
de impacte semelhante a um loteamento, com as necessárias adaptações e com 
a excepção do coeficiente K5 que será de 1 para estes casos enquanto os índices 
não estejam previstos em Regulamento do PDM”.

 II — Sendo assim, a alteração operada no referido artigo 58º, n.º 2 pelo Aviso 
n.º 1576/2006, publicado no Apêndice n.º 58 ao Diário da República, II Série 
n.º 122, de 27 de Junho de 2006, no que se refere ao coeficiente K5, é irrelevante, 
já que o artigo 59º afastou expressamente a aplicação do coeficiente aí previsto, 
fixando o valor 1.

 III — Deste modo, padece de ilegalidade a liquidação que aplicou o coeficiente K5 
“2,5” previsto na nova redacção do artigo 58º, n.º 2 do citado Regulamento.

Processo n.º 873/10 -30.
Recorrente: Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
Recorrido: Acfimo — Imobiliária, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, veio recorrer da decisão do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela 
sociedade “ACFIMO – IMOBILIÁRIA, SA”, com os demais sinais dos autos, contra a liquidação 
das taxas pela realização, reforço e manutenção de infra estruturas urbanísticas e pela compensação 
em numerário nas operações urbanísticas de impacte semelhante ao loteamento, apresentando, para o 
efeito, alegações nas quais conclui:

a) O pedido de informação prévia em causa nos autos foi deferido ao abrigo das regras do PDM 
que se encontrava em discussão pública à data da sua aprovação;

b) A densidade de construção ali informada  - a área de construção aprovada foi de 17.691,5 m2, dis-
tribuídos por 9 pisos, sendo 7 acima e dois abaixo da cota de soleira, para um número de fogos de 63 para 
um terreno com a área de 3.659,00 m2  - não era permitida o PDM efectivamente em vigor naquela data.
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c) O PDM então em revisão veio a ser aprovado pela Assembleia Municipal de Ponta Delgada e 
ratificado através do DRR n.º 16/2007/A, publicado no DR 1 série de 13 de Agosto de 2007.

d) Salvo o devido respeito, e no caso concreto é muito, a interpretação dada na douta sentença 
recorrida ao disposto no artigo 14º, n.º 2 alínea e) do RJUE não pode ter acolhimento.

e) O corpo do n.º 2 do artigo citado refere a informação a ser dada quanto a encargos urbanísticos 
devidos como mera estimativa, ao contrário do que refere no elenco dos outros aspectos sobre os quais 
pode ser pedida informação prévia.

f) Torna -se óbvio que o legislador não atribuiu à informação referida nas alíneas a) a d) e o mesmo 
carácter à mencionada na alínea e) da mesma disposição.

g) Se o legislador pretendesse que a informação pedida e dada ao abrigo daquela alínea fosse 
vinculativa em termos idênticos à referente aos outros aspectos da informação, por certo usaria uma 
terminologia diferente, dizendo, por exemplo, simplesmente o seguinte:

h) “e) valor de encargos urbanísticos devidos.”
1) E isto só pode ser interpretado no sentido de que o valor dos encargos urbanísticos não é vin-

culativo, mas apenas e só uma estimativa.
j) E isto porque o valor das taxas de licenciamento de operações urbanísticas é o que estiver em 

vigor à data da emissão do alvará respectivo.
k) Uma informação sobre os valores das taxas que hão ser cobradas no âmbito do eventual 

posterior licenciamento da operação urbanística a que se refere uma informação prévia constitui uma 
simples estimativa.

1) E como tal não vincula a entidade licenciadora a cobrar o valor nela indicado num eventual futuro 
licenciamento, ainda que ao abrigo de informação prévia contemporânea com a informação sobre taxas.

m) Este foi o único argumento levado em conta pela douta sentença recorrida para decretar a 
anulação da liquidação da taxa em causa nos autos, pelo que, nos termos expostos, esta enferma de 
errónea interpretação e aplicação do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 14º do RJUE.

n) A interpretação adoptada na douta sentença recorrida não é consentânea com os princípios de 
interpretação da lei, designadamente os consagrados no artigo 9º do Código Civil.

o) No caso em apreço, o cálculo da taxa devida pela impugnante tinha de ser regulado pelo 
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas publicado pelo Edital n.º 488/2003, no 
Apêndice n.º 96 ao DR II Série, n.º 146 de 27 de Junho de 2003, com as alterações introduzidas pelo 
Aviso n.º 1576/2006, publicado no Apêndice n.º 58 ao DR II Série n.º 122, de 27 de Junho de 2006, 
por ser o que estava em vigor à data da emissão do alvará de licença respectivo.

p) Assim, o acto de liquidação das taxas a que se referem os autos não enferma de qualquer vício 
que pudesse fundamentar a sua anulação pela douta sentença recorrida.

Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser dado provimento ao presente re-
curso de acto jurisdicional, revogando -se a douta sentença recorrida e substituindo -a por acórdão que 
reconheça a validade do acto impugnado.

2. Em contra alegações, veio a recorrida concluir:
a) O recurso deve ser julgado deserto por falta de alegações;
b) Assim não sendo decidido, deve o articulado produzido ser julgado irregular e não admitido;
c) Se, assim, também não for doutamente decidido, deve ser proferido douto acórdão que negue 

provimento ao recurso.
3. O MºPº emitiu o parecer constante de fls. 185/186, no qual se pronuncia pela improcedência 

do recurso devendo ser confirmado o julgado recorrido.
4. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
a) O Senhor Vice -Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, em 10 de Novembro de 

2006, emitiu a favor da impugnante o Alvará de Obras de Construção n.º 325/06, que titula a aprovação 
das obras que incidem sobre o prédio sito na Rua de São Gonçalo, freguesia de São Pedro, concelho de 
Ponta Delgada, inscrito na matriz predial mista, sob o artº. 74 Sec. 3 e 3005 e descrito na conservatória 
do registo predial sob o n.º 1624.

b) A Câmara Municipal de Ponta Delgada, com o deferimento do pedido de licenciamento, procedeu 
à liquidação da taxa pela realização, reforço e manutenção de infra -estruturas urbanísticas, no valor de 
€ 6.811,42 e do cálculo do valor da taxa de compensação em numerário nas operações urbanísticas de 
impacte semelhante a um loteamento, no valor de € 1.103.786,06.

c) A impugnante, actualmente titular do direito de propriedade e dos direitos e obrigações emer-
gentes do alvará de obras de construção por efeito do averbamento constante do processo adminis-
trativo, apresentou em 26.10.2006 reclamação graciosa sobre a liquidação das taxas TMU e taxa de 
compensação, a qual ainda não foi decidida.

d) A antecessora da impugnante, AP  - Arquitectos, foi informada, em sede de “informação prévia 
construção de edifício  - Rua de São Gonçalo  - São Pedro”, através de comunicação escrita de 19.01.2006, 
que o valor da taxa de compensação seria de € 474.451,25.
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e) A liquidação posterior e em sede de licenciamento do projecto desta taxa ascendeu ao montante 
de € 1.103.786,00.

f) A diferença do quantitativo dado a conhecer em sede de informação prévia e do que foi liquidado 
reside no facto do ter sido introduzida uma alteração quantitativa no coeficiente de cálculo K5.

g) O pedido de informação prévia deu entrada na Câmara Municipal de Ponta Delgada em 18 de 
Outubro de 2005,

h) A resposta a este pedido foi dada em 21 de Dezembro de 2005, pela carta com a referência 
555 -JNPR - 933/05, 702205, 23549.

i) E essa resposta foi de considerar viável a construção de um edifício em propriedade horizontal 
com as condicionantes expressas na informação cuja cópia se anexou àquela carta.

j) A solicitação da determinação das taxas a pagar foi apresentada em 6 de Janeiro seguinte.
l) O processo de licenciamento da obra teve início em 19 de Maio de 2006.
m) E terminou com o deferimento, por despacho de 15 de Setembro do mesmo ano.
n) E o alvará correspondente foi emitido em 10 de Novembro do mesmo ano.
o) Conforme consta da Memória Descritiva do projecto de Arquitectura entregue em 19 de Maio 

de 2006, o plano de ordenamento do território considerados em vigor na elaboração daquele projecto 
foi o Plano Director Municipal então em fase de discussão pública.

p) E foi esse plano que permitiu a aprovação do pedido de informação prévia.
q) Esse PDM foi aprovado pela Assembleia Municipal de Ponta Delgada em 29 de Novembro de 

2006 e em 28 de Fevereiro de 2007.
r) E foi ratificado pelo Governo Regional em 3 de Abril de 2007, através do DRR n.º 16/2007/A, 

publicado no OR 1 série de 13 de Agosto do corrente ano.
s) O terreno onde iria ser  - e foi  - construída a obra a que se referem a informação prévia do pro-

jecto aprovados tinha e tem a área de 3.659,00 m2.
t) E a área de construção aprovada foi de 17.691,5 m2, distribuídos por 9 pisos, sendo 7 acima e 

dois abaixo da cota de soleira, para um número de fogos de 63.
6. 1. Na conclusão 1ª das suas alegações, veio a recorrida pedir que o recurso fosse julgado deserto, 

uma vez que o recorrente não apresentou alegações dirigidas ao STA, antes e apenas um articulado que 
denominou se “alegações da recorrente” dirigida ao Tribunal Central Administrativo Sul. Porém, não 
apresentou nenhum requerimento prévio a declarar a intenção de recorrer para este Tribunal, pelo que 
se trata de um acto irregular a determinar a sua devolução ao apresentante.

Ora, sem delongas se dirá que a recorrida carece de razão.
A fls. 132 o recorrente interpôs recurso para este Tribunal, o qual foi admitido por despacho de 

fls. 145.
É certo que, posteriormente, apresentou alegações dirigidas ao Tribunal Central Administrativo 

Sul (v. fls. 153), mas veio, após notificação para esse efeito, esclarecer que o recurso era dirigido a este 
Tribunal (v. fls. 176º -vº a 179).

Sendo assim, nenhuma irregularidade existe que determine a deserção do recurso.
6.2. Conforme referido acima, a recorrida havia impugnado as liquidações de duas taxas:
a) a taxa devida pela realização, reforço e manutenção de infra estruturas urbanísticas e
b) a taxa devida pela compensação em numerário nas operações urbanísticas de impacte seme-

lhante ao loteamento.
Ora, como bem salienta o MºPº no seu parecer acima citado, tendo o Mmº Juiz recorrido dado 

procedência à impugnação quanto às duas liquidações e vindo agora o recorrente nas conclusões das 
suas alegações contestar apenas a taxa devida pela compensação em numerário nas operações urbanís-
ticas de impacte semelhante ao loteamento, formou -se caso julgado quanto à outra questão, pelo que 
não será objecto de conhecimento neste recurso.

7. O Mmº Juiz recorrido entendeu que a liquidação da taxa devida pela compensação em nu-
merário nas operações urbanísticas de impacte semelhante ao loteamento padecia de erro sobre os 
pressupostos.

Para assim decidir invocou que a informação prévia oportunamente prestada pelo Município 
à recorrente era vinculativa, pelo que o valor da taxa não poderia ser de montante superior ao in-
formado.

Por outro lado, a alteração do artº 59º do Regulamento Municipal da Urbanização, Edificação e 
Taxas não é de aplicar aos licenciamentos que tivessem à data da sua publicação informação prévia da 
qual constasse o cálculo do valor da compensação em numerário nas operações urbanísticas de impacte 
semelhante a um loteamento, efectuado com base no coeficiente anterior a essa alteração.

Deste entendimento comunga também o MºPº, conforme resulta do parecer de fls. 185 -vº e 186, 
no qual ficou escrito o seguinte:

“Resulta do artº 17º do Decreto -Lei n.º 555/99 que o conteúdo da informação prévia aprovada 
vincula as entidades competentes na decisão sobre um eventual pedido de licenciamento ou autorização 
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da operação urbanística a que respeita, desde que tal seja apresentado no prazo de um ano a contar 
da data da notificação da mesma ao requerente.

Como bem se refere na decisão recorrida a informação prévia sobre o montante da taxa de 
compensação é uma daquelas que, nos termos do artº 17º do Decreto -Lei n.º 555/99 tem de vincular a 
entidade que sobre tal se pronuncia, já que incide sobre aspecto que pode ser decisivo na decisão do 
requerente de encetar ou não o subsequente pedido de licenciamento.

A Câmara Municipal está assim vinculada a respeitar o conteúdo da informação prévia que 
prestou, quando se pronuncia sobre o pedido de licenciamento.

E não resulta dos autos que, em relação a esta taxa, tenha havido modificação das circunstâncias 
de facto e de direito entre o pedido de informação prévia e o acto final do procedimento, nomeadamente 
que tenha havido qualquer alteração ao valor do coeficiente K5, nos termos em que foi definido pelo 
artº 59º do RJUE.

Caso contrário haveria que ter em conta o princípio geral tempus regit actum, consagrado no 
artº 67º do RJUE”.

Nas suas contra -alegações, veio a recorrida invocar também, a favor da decisão recorrida, o 
seguinte:

“Aquando da liquidação da taxa de compensação, incompreensivelmente, não foi considerado 
o valor “1” relativo ao coeficiente K5, mas sim o valor puramente arbitrário de “2,5” que provoca 
uma alteração astronómica e injustificável daquela taxa.

O coeficiente K5 é de “1”, conforme prevê o artº 59º. Jamais este artigo sofreu alteração.
O artº 59º manda aplicar o preceituado no artº 58º para o cálculo do valor da compensação, 

“com as necessárias adaptações e com a excepção do coeficiente K5 que será de 1…”
Esta excepção que é o valor do coeficiente K5 –“1”, não sofreu ainda qualquer alteração”
Quanto ao recorrente, defende a seguinte tese:
Uma informação sobre os valores das taxas que hão ser cobradas no âmbito do eventual posterior 

licenciamento da operação urbanística a que se refere uma informação prévia constitui uma simples 
estimativa.

E como tal não vincula a entidade licenciadora a cobrar o valor nela indicado num eventual 
futuro licenciamento, ainda que ao abrigo de informação prévia contemporânea com a informação 
sobre taxas.

A interpretação adoptada na douta sentença recorrida não é consentânea com os princípios de 
interpretação da lei, designadamente os consagrados no artigo 9º do Código Civil.

No caso em apreço, o cálculo da taxa devida pela impugnante tinha de ser regulado pelo Regu-
lamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas publicado pelo Edital n.º 488/2003, no Apên-
dice n.º 96 ao DR II Série, n.º 146 de 27 de Junho de 2003, com as alterações introduzidas pelo Aviso 
n.º 1576/2006, publicado no Apêndice n.º 58 ao DR II Série n.º 122, de 27 de Junho de 2006, por ser 
o que estava em vigor à data da emissão do alvará de licença respectivo.

Assim, o acto de liquidação das taxas a que se referem os autos não enferma de qualquer vício 
que pudesse fundamentar a sua anulação pela douta sentença recorrida.

Vejamos então qual destas teses colhe o apoio legal.
7.1. Conforme resulta do probatório supra (alíneas d) a f)), a antecessora da impugnante, AP  - Ar-

quitectos, foi informada, em sede de “informação prévia construção de edifício  - Rua de São Gonçalo 
 - São Pedro”, através de comunicação escrita de 19.01.2006, que o valor da taxa de compensação seria 
de € 474.451,25.

Porém, a liquidação posterior e em sede de licenciamento do projecto desta taxa ascendeu ao 
montante de € 1.103.786,00, residindo a diferença no facto do ter sido introduzida uma alteração 
quantitativa no coeficiente de cálculo K5.

Com efeito, enquanto no cálculo efectuado na informação prévia o valor de K5 considerado 
foi “1” (v. fls. 30), na liquidação efectuada em sede de licenciamento do projecto, tal valor foi “2,5”.

O recorrente, como se referiu, entende que este último coeficiente resulta da alteração do artº 58º, 
n.º 2 do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas publicado pelo Edital n.º 488/2003, 
no Apêndice n.º 96 ao DR II Série, n.º 146 de 27 de Junho de 2003, com as alterações introduzidas pelo 
Aviso n.º 1576/2006, publicado no Apêndice n.º 58 ao DR II Série n.º 122, de 27 de Junho de 2006, por 
ser o que estava em vigor à data da emissão do alvará de licença respectivo.

Por sua vez, a recorrida, a decisão recorrida e o MºPº entendem que o coeficiente a aplicar era 
“1”, por não ter sido alterado.

Então, independentemente de se saber se a “estimativa” apresentada na informação prévia vin-
culava ou não o Município, vejamos se tal coeficiente foi ou não alterado.

7.2. De acordo com o artº 58º, n.º 1 do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e 
Taxas publicado pelo Edital n.º 488/2003, no Apêndice n.º 96 ao DR II Série, n.º 146 de 27 de Junho 
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de 2003, o valor em numerário, da compensação a pagar ao município é determinado de acordo com 
a seguinte fórmula: C=C1+C2.

O n.º 2 do mesmo artigo estabelece que o valor de C1 resulta da aplicação da seguinte fórmula:

C1 (€) = K4 × K5 × A1 (m2) × V1 (€/m2)
10

sendo C1 (€) o cálculo em euros, em que:
…
“K5  - é um factor variável em função do índice de construção previsto, de acordo com o definido 

na planta síntese do respectivo loteamento, e tomará os seguintes valores: 

Índice de construção Valores de K5

Até 0,5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
De 0,5 a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2
Superior a 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5”.

 O citado artº 58º, n.º 2 foi alterado pelo Aviso n.º 1576/2006, publicado no Apêndice n.º 58 ao 
DR II Série n.º 122, de 27 de Junho de 2006, que veio estabelecer o seguinte:

“Aviso n.º 1576/2006 (2ª série)  - AP.  - Em conformidade com a deliberação da Assembleia Muni-
cipal de 22 de Junho de 2005 e após o período de discussão pública, o RMUET (publicado no apêndice 
n.º 96 ao Diário da República, 2ª série, n.º 146, de 27 de Junho de 2003), foi alterado o artigo 58º, 
n.º 2, do parágrafo referente ao índice de construção e valor K5, assim como o quadro XII, «Ocupação 
da via pública por motivo de obra», passando estes a ter a seguinte redacção: 

Índice de construção Valores de K5

Até 0,5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
De 0,5 a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2
Superior a 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5”.

 (Aumentando 0,5 por cada unidade de índice)”
7.3. No caso dos autos, ou melhor do presente recurso, interessa considerar o disposto no artº 59º 

do mesmo Regulamento, que estipula o seguinte:

“Artigo 59.º

Cálculo do valor da compensação em numerário nas operaçõesurbanísticas 
de impacte semelhante a um loteamento

O preceituado no artigo anterior é também aplicável ao cálculo do valor da compensação em nu-
merário devida pela execução de operações urbanísticas de impacte semelhante a um loteamento, com 
as necessárias adaptações e com a excepção do coeficiente K5 que será de 1 para estes casos enquanto 
os índices não estejam previstos em Regulamento do PDM”.

Quer isto dizer que, no que respeita ao cálculo desta taxa, se aplica, com as necessárias adaptações, 
o disposto no citado artº 58º, excepto no que se refere ao coeficiente K5 que será de 1 para estes 
casos enquanto os índices não estejam previstos em Regulamento do PDM.

Então, a aplicação de coeficiente diverso de 1 só poderia ter lugar com base em norma prevista em 
Regulamento do PDM e não com base naquele artº 58º, cuja norma foi expressamente afastada, quanto 
ao K5, pelo artº 59º transcrito. Ou, quando muito, este artº 59º teria de sofrer adaptação ao artº 58º, 
eliminando -se, por exemplo, a matéria da excepção.

Concluímos então no sentido de que a liquidação efectuada é ilegal por não respeitar o referido 
artº 59º, devendo, por isso, considerar -se correcta a taxa liquidada nos termos efectuados na informação 
prévia, pelo que o recurso improcede.

8. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso confirmando -se a decisão recorrida.
Custas pelo recorrido.

Lisboa, 30 de Março de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 
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 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Renúncia a usufruto. Imposto sobre sucessões e doações. Questões colocadas. Cadu-
cidade. Anuidades. Audição prévia. Aproveitamento do acto.

Sumário:

 I — O juiz só infringe o dever de conhecer todas as questões submetidas à sua apre-
ciação, imposto pelo artigo 660.º n.º 2 do CPC, perante questões adequadamente 
colocadas, isto é, perante questões que se mostrem concretizadas através da 
enunciação das concretas razões que levam a parte a imputar determinado vício 
ao acto impugnado. Se a parte não concretiza minimamente o vício, não pode 
considerar -se suficientemente colocada a questão, ficando inviabilizada a exis-
tência de omissão de pronúncia no caso de o juiz não se pronunciar sobre ela.

 II — A norma contida no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, ao excluir 
o imposto de sucessões e doações da sujeição aos prazos de caducidade previstos 
para a generalidade dos impostos, não é arbitrária, irrazoável ou materialmente 
infundada, pelo que não infringe o princípio da igualdade plasmado nos arti-
gos 13.º, n.º 1, e 266.º, n.º 2, da Constituição.

 III — O acto de renúncia a um direito, como é o caso da renúncia ao usufruto, implica 
sempre, para efeitos fiscais, uma transmissão gratuita de bens (artigo 4.º do 
CIMSISD) sujeita a imposto sobre sucessões e doações (artigo 3.º do CIMSISD), 
na medida em que representa a perda voluntária de um direito em benefício 
do proprietário da raiz, com o enriquecimento deste por liberalidade daquele.

 IV — Tendo a renúncia ao usufruto ocorrido através de escritura pública outorgada em 
1 de Fevereiro de 1994, iniciou -se aí o prazo de caducidade para a liquidação do 
imposto sobre sucessões e doações.

 V — O prazo geral de caducidade previsto na LGT é inaplicável ao imposto sobre 
sucessões e doações.

 VI — Ocorrendo com as sucessivas redacções do artigo 92.º do CIMSISSD um en-
curtamento do prazo de caducidade, é aplicável o regime do artigo 297.º do 
Código Civil, que dispõe que a lei que estabelecer 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.

 VII — Tendo havido uma transmissão gratuita e autónoma do usufruto a favor do pro-
prietário da raiz, há lugar a imposto sobre as sucessões e doações que incide sobre 
o valor fiscal do bem, de harmonia com o disposto no artigo 22.º n.º 2 do CIM-
SISSD, dividido em anuidades por força do artigo 123º do mesmo diploma legal.

 VIII — É de aplicar o princípio do aproveitamento do acto para obstar à anulação de 
um acto de liquidação efectuado sem prévia audição do destinatário, quando se 
está perante uma situação de solução legal evidente e não se vislumbra a mínima 
possibilidade de a audição poder ter influência sobre o conteúdo da decisão.

Processo n.º 877/09 -30.
Recorrente: Sociedade Imobiliária de São Romão, 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. SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE S.ROMÃO, LDA, com os demais sinais dos autos, recorre 
para este Supremo Tribunal da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, 
de improcedência da impugnação judicial que deduziu contra acto de liquidação de Imposto sobre 
Sucessões e Doações no montante de € 533.464,22.

A Recorrente terminou a sua alegação de recurso enunciando as seguintes conclusões:
1. Em face desta matéria de facto, e em primeiro lugar, está em causa a apreciação da caducidade 

da liquidação e dentro desta a apreciação da constitucionalidade do art. 4.º do Dec. Lei n.º 154/91.
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2. Quanto a este ponto a aqui Recorrente alegou que, no caso em análise, a Administração Fiscal 
procedeu à liquidação de Imposto de Sucessões e Doações derivado de uma doação com usufruto tendo 
o usufrutuário falecido em 21 de Julho de 1998.

3. Não há dúvidas que a transmissão (falecimento do usufrutuário e consolidação da nua pro-
priedade) ocorrida em 21 de Julho de 1998 implica que é a partir desta data que nasceu a obrigação 
tributária de liquidação de imposto sobre sucessões e doações.

4. Ora, nos termos do art.º 92º do CIMSISD «Só poderá ser liquidado imposto municipal de sisa 
ou imposto sobre as sucessões e doações nos 10 anos seguintes à transmissão…».

5. Sucede que em 23 de Abril de 1991 foi publicado o Dec.Lei 154/91 (Código de Processo Tri-
butário) que no seu art.º 33º n.º 1 dispõe que: «O direito à liquidação de impostos e outras prestações 
de natureza tributária caduca se não for exercido ou a liquidação não for notificada ao contribuinte no 
prazo de cinco anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo daquele em que se verificar o 
facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu».

6. Considerando que o CPT é de aplicação imediata o prazo de liquidação passou a ser de 5 anos.
7. No entanto, a aqui Recorrente não desconhece a existência de um ofício circulado (n.º 2324, 

de 20 -10 -92, do N.J.T.) que limita -se a concretizar o disposto no art.º 4.º do DL 154/91, ou seja, «Os 
novos prazos de caducidade e prescrição e, consequentemente, a aplicação do art.º 297º do C. Civil 
não se aplicam à SISA e ao Imposto Sobre as Sucessões e Doações, senão a partir da adaptação do 
respectivo Código ao CPT, isto quer o facto tributário tenha ocorrido antes ou depois da entrada em 
vigor deste último diploma».

8. E a aqui Recorrente alegou que «aquele art.º 4º do Dec.Lei 154/91, é ilegal porquanto na lei de 
autorização legislativa (Lei 37/90, de 10 de Agosto) não encontramos qualquer excepção expressamente 
prevista para a sisa e para o imposto sobre as sucessões e doações, e por outro lado, tal normativo seria 
sempre inconstitucional já que viola de forma expressa o disposto nos artigos 266º n.º 2 da CRP o que 
se invoca para todos os efeitos legais».

9. Ora a sentença recorrida apenas apreciou a questão da inconstitucionalidade orgânica !!
10. Mas a recorrente alega igualmente que o art.º 4º do Dec. Lei 154/91 viola de forma expressa 

o disposto no art.º 266º n.º 2 da CRP (que remete para os princípios constitucionais da igualdade e da 
proporcionalidade previstos no art.º 13ºda CRP).

11. Ora e sobre esta questão a sentença recorrida é omissa o que implica que a sentença recorrida 
é nula nos termos do art.º 125º n.º 1 do CPPT, o que se invoca para todos os efeitos legais.

12. E na verdade é manifesta a inconstitucionalidade da excepção prevista no art.º 4º do Dec Lei 
154/91, já que limita e ofende de forma manifesta o princípio da igualdade plasmado no artigo 13º e 
266º n.º 2 da CRP.

13. Na verdade basta atentar que no preâmbulo do Dec.Lei 154/91 se refere expressamente: «Por 
isso ficaria inacabada uma reforma fiscal que não contemplasse o processo tributário. Se tal acontecesse, 
a inovação introduzida por aqueles Códigos na relação Fisco -contribuinte apenas abrangeria alguns 
impostos, quando não há razão para a não estender aos restantes e, por outro lado, os próprios direitos 
reconhecidos aos contribuintes pelos novos diplomas...» (sublinhado nosso).

14. É manifesto que viola de forma gritante o princípio da igualdade a excepção prevista no art.º 4º 
do Dec. Lei 154/91, no sentido de não sujeitar o imposto de sucessões e doações do novo regime dos 
prazos de caducidade e de prescrição.

15. Por outro lado, a sentença recorrida entendeu que à liquidação em causa não se aplicavam os 
prazos de caducidade previstos no art.º 45º da LGT.

16. Ora o Dec. Lei 398/98 (Lei Geral Tributária) que revogou o Código de Processo Tributário, 
relativamente à caducidade da liquidação de impostos, referiu expressamente que o novo prazo de 4 
anos só se aplica aos factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998 (Vide artº 5º n.º 5 do 
Dec. Lei 398/98).

17. Mas esta lei não contém nenhuma norma que excepcione a questão dos prazos de caducidade 
e de prescrição para a sisa e imposto de sucessões e doações!!

18. Aliás o art.º 1.º da LGT é claro ao considerar que esta «regula as relações jurídico tributárias, 
sem prejuízo do disposto no direito comunitário e noutras normas de direito internacional que vigorem 
directamente na ordem interna ou em legislação especial».

19. Ou seja, o facto tributário objecto da liquidação que se impugna teria sempre, a partir da entrada 
em vigor desta lei  - 1 de Janeiro de 1999  - que se coadunar com os princípios ínsitos na mesma.

20. Em conclusão: a presente obrigação tributária nasceu em 21 de Julho de 1998, pelo que tendo 
nós um prazo de liquidação de quatro anos e socorrendo -nos do disposto no artº 297º do Código Civil, 
a presente liquidação está inquinada do vício de caducidade.

21. Já que a liquidação em última análise teria que ter sido efectuada até 1 de Janeiro de 2003.
22. É que o facto tributário, tendo nascido anteriormente à entrada em vigor da LGT, teria sempre 

que ser regulado, após a entrada em vigor da mesma, pela Lei Geral Tributária. É que sendo a liquidação 
do imposto de sucessões e doações, no caso vertente, efectuada anualmente nos termos do art.º 123º 
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do CIMSISD, é manifesto que todas as liquidações após o dia 1 de Janeiro de 1999 estariam sujeitas 
aos novos prazos de caducidade previstos na LGT.

23. No entender da recorrente a sentença violou o disposto no art.º 123º do CIMSISD e art.º 45º 
da LGT.

24. Por outro lado, a Recorrente alegou na sua Impugnação que tinha existido a preterição de 
formalidades essenciais, nomeadamente a violação do princípio da audição prévia.

25. A Lei Geral Tributária no seu artigo 60º, concretizando a injunção constitucional contida no 
art.º 267º n.º 5 da CRP, veio consagrar o princípio da participação, permitindo ao contribuinte participar 
nas decisões que lhe digam respeito.

26. Ora a aqui Impugnante não foi ouvida pela Administração Fiscal no processo que conduziu à 
liquidação de Imposto sobre Sucessões e Doações.

27. Pelo que dúvidas não há que houve a preterição de uma formalidade legal, atento o disposto 
no art.º 60º da LGT e art.º 100º do CPA.

28. Em anotação ao artigo 60º da LGT diz António Lima Guerreiro na sua Lei Geral Tributária 
Anotada, 1ª Edição, pág. 276 «Do presente preceito resulta, igualmente, na linha do CPA, que o meio 
adequado de participação dos contribuintes na formação das decisões da administração tributária que 
lhes digam respeito – incluindo actos tributários «stricto sensu» ou em matéria tributária – é o direito de 
audição, que a administração tributária não pode unilateralmente, sem norma habilitadora ou acordo do 
contribuinte, substituir por outras formas de participação mesmo quando assegurem o mesmo objectivo».

29. Sendo certo que nos termos do art.º 45º do CPPT «O procedimento tributário segue o prin-
cípio do contraditório, participando o contribuinte, nos termos da lei, na formação da decisão», o que 
implicava «... consoante o disposto no art.º 60º da LGT, a participação do contribuinte na formação 
da decisão que lhe dizia respeito, designadamente, com direito de audição antes da liquidação, a ser 
exercido no prazo a fixar pela AT em carta registada a enviar para tal efeito para o seu domicilio fiscal, 
comunicando -lhe o projecto da decisão e a sua fundamentação, sendo que os elementos novos susci-
tados na audição seriam obrigatoriamente tidos em conta na fundamentação da decisão, tudo como 
decorre do art.º 60º da LGT, conjugado com o disposto no art.º 36º nºs 1 e 2 do CPPT»  - Acórdão do 
Tribunal Central Administrativo de 3 de Junho de 2003, in Antologia de Acórdãos do STA e TCA, Ano 
VI, n.º 3, pág. 306 e segs.

30. Seguindo o raciocínio explanado no acórdão acabado de citar, a presente liquidação é ilegal 
por preterição de formalidades legais, o que se invoca, e que terá forçosamente que levar à procedência 
da presente acção de impugnação.

31. Já a sentença recorrida sobre esta questão entende, a nosso ver mal, que a audição prévia 
estaria dispensada já que se aplicaria o vertido no art.º 60º n.º 2 da LGT.

32. Ora no caso em apreço a liquidação foi efectuada com base numa declaração de Tomás Avelino 
Brás, que não é contribuinte e muito menos sujeito passivo do imposto aqui em causa !!

33. A sentença recorrida dá por adquirido que não foi a aqui Recorrente que efectuou a declaração !!
34. Logo não se aplica o vertido no n.º 2 do art.º 60º da LGT.
35. Por outro lado, sempre a aqui Recorrente teria que ser ouvida sobre o projecto de decisão já 

que poderia e deveria instruir os autos com elementos que poderiam implicar uma diferente valoração 
e ou configuração da obrigação tributária.

36. Violou assim a sentença recorrida o vertido no art.º 60º da LGT e no art.º 267º n.º5 da CRP.
37. Por último, a aqui Recorrente, alegou que a liquidação foi erroneamente efectuada.
38. A sentença recorrida entende que não é assim, já que a liquidação teria que ser efectuada com 

base nos artigos 22º n.º 2 e 123º do CIMSISD.
39. Ora a recorrente entende que não é o caso dos presentes autos, em que com a renúncia ao 

usufruto existiu consolidação da nua propriedade, pelo que será na base da consolidação que terá que 
ser liquidado o imposto (Vide Desp. de 10 -7 -94, Proc. 33/12  - Lº 10/116  - CIMSISD Anotado, E. Pinto 
Fernandes e Nuno Pinto Fernandes, 1997, 4ª Edição, pág. 371).

40. Pelo que a liquidação do imposto teria que ser efectuada com base no art.º 120º do CIMSISD 
e não com base no art.º 123º.

41. Ou seja, o imposto sobre as sucessões e doações «será pago em prestações, vencendo -se a 
primeira no mês seguinte àquele que tiver terminado o prazo referido no § 2 do artigo 87º e, cada uma 
das restantes, seis meses depois do vencimento da anterior» (art.º 120º do CIMSISD).

42. Ora conforme consta da liquidação a Administração Fiscal liquidou já quatro anuidades no 
montante de € 106.692,86, o que viola o disposto nos artigos 120º e 87º § 2 do CIMSISD.

43. Pelo que também por este motivo a liquidação é ilegal o que se invoca para todos os efeitos legais.
TERMOS em que deve revogar -se a sentença recorrida por tal ser de JUSTIÇA.
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Por despacho que consta de fls. 77, o Meritíssimo Juiz do tribunal “a quo” sustentou a decisão 

recorrida face ao teor do presente recurso.
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1.4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser negado provi-
mento ao recurso com a seguinte argumentação:

«Em nosso entender a decisão recorrida não incorreu em omissão de pronúncia, como é alegado 
pelo recorrente. Na verdade todas as questões submetidas à apreciação do tribunal foram devidamente 
consideradas, designadamente, as relativas à constitucionalidade de normas.

Entendemos que a decisão recorrida faz uma correcta interpretação e aplicação da lei no que 
respeita à questão do prazo de caducidade do direito à liquidação do IMSISD e à alegada preterição 
de formalidades legais por falta de audição da recorrente durante o processo de liquidação. O mesmo 
se diga no que respeita à alegada ilegalidade da liquidação, em que o decidido, em nosso entender, 
não merece reparo.

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.».
1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A - Almerindo da Silva Brás, casado em separação de bens com Fernanda Barros Pinto Bessa Silva 

Brás, contribuinte fiscal n.º …, residente no lugar de …, …, Trofa, era usufrutuário de duas quotas sociais 
no valor nominal de dois milhões cento e vinte e cinco mil escudos, cada, e três do valor nominal de 
cento e vinte e cinco mil escudos, cada, no capital social da sociedade comercial por quotas denomi-
nada “Sá & Braz, Limitada”, pessoa colectiva n.º 500237484, com sede na Avenida da Paradela, São 
Martinho de Bougado, Trofa, com o capital social de cinco milhões de escudos (fls. 19 e 20 do apenso).

B - Por escritura pública exarada em 04/04/1989, no Segundo Cartório Notarial de Santo Tirso, 
Almerindo da Silva Brás havia cedido pelo respectivo valor nominal as duas primeiras quotas a Tomás 
Avelino Costa da Silva Brás e Clotilde José Costa da Silva Brás da Silva Valente, seus filhos, e as res-
tantes três a Tomás Miguel da Silva Brás, Ana Rita Ribeiro da Silva Brás e Vasco Nuno Braz Rodrigues 
Valente, seus netos, com reserva de usufruto para si (fls. 27 a 30 do apenso).

C - Tomás Avelino Costa da Silva Brás e Clotilde José Costa da Silva Brás da Silva Valente cederam 
as suas quotas à Impugnante por escritura de 27/12/1993 (fls. 31 do apenso).

D - Por escritura pública exarada em 01/02/1994, no Segundo Cartório Notarial de Santo Tirso, 
Almerindo da Silva Brás renunciou ao usufruto das aludidas quotas, atribuindo a cada uma delas o 
mesmo valor (fls. 19 e 20 do apenso).

E - Almerindo da Silva Brás faleceu em 21/07/1998 (fls. 34 do apenso).
F - O processo de liquidação do imposto sobre as sucessões e doações n.º 7680 foi instaurado na 

sequência do termo de declarações entregue por Tomás Avelino Costa da Silva Brás (fls. 31 do apenso).
G - Em 01/03/2004 o Serviço de Finanças da Trofa procedeu à liquidação do imposto sobre as 

sucessões e doações, apurando um imposto devido no valor de 533.464,22 €, correspondente a soma da 
1.ª anuidade de 26.673,23 e das restantes dezanove (19 X 26.673,23 €)  - (fls. 7 dos autos e 24 do apenso).

H - Atendendo a que o usufrutuário havia falecido em 21/07/1998, a liquidação apurou que estavam 
em dívida 4 anuidades, já vencidas, no valor de 106.692,86 € (fls. 7 e 24 do apenso).

I - A liquidação do imposto sobre as sucessões e doações foi notificada a impugnante em 05/03/2004 
(fls. 6 dos autos, 24 e 25 do apenso).

J - O pagamento do imposto, de pronto, no montante de 106.692,86 €, tinha de ser efectuado 
durante o mês de Abril de 2004 (fls. 6, 24 e 25 do apenso).

K - As quotas adquiridas pela Impugnante a Tomás Avelino Costa da Silva Brás e Clotilde José 
Costa da Silva Brás da Silva Valente tinham um valor de 1.101.844,29 (fls. 7).

L - A impugnante deduziu a impugnação em 03/06/2004 (fls. 2 e 12).
3. Sendo o âmbito do recurso delimitado pelas conclusões do recorrente, as questões que, fun-

damentalmente, se colocam à apreciação deste Tribunal são as de saber se a sentença recorrida é nula 
por omissão de pronúncia e, no caso negativo, se a mesma enferma de erro de julgamento por não ter 
reconhecido a invocada caducidade do direito à liquidação do imposto, por ter julgado que a liquida-
ção não padecia de vício de violação de lei por ofensa da norma contida no artigo 123.º do Código de 
Imposto Municipal sobre Sucessões e Doações (CIMSISD), nem do vício de preterição do direito de 
audição prévia consagrado no artigo 60.º da Lei Geral Tributária.

3.1. Invoca a Recorrente a nulidade da sentença prevista no artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do Código 
de Processo Civil e no artigo 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, por não 
ter havido pronúncia acerca da questão da inconstitucionalidade material do artigo 4.º do Decreto Lei 
n.º 154/91, de 23 de Abril, por violação do artigo 266.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa 
(conclusão 9ª).

Dispõe a citada norma do Código de Processo Civil que é nula a sentença quando “o juiz deixe 
de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar 
conhecimento”. Esta nulidade está directamente relacionada com o dever que é imposto ao juiz, pelo 
artigo 660.º n.º 2 do mesmo Código, de resolver todas as questões que as partes tenham submetido à 
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sua apreciação e de não poder ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe 
permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.

Assim, embora o julgador não tenha que analisar todas as razões ou argumentos que cada parte 
invoca para sustentar o seu ponto de vista, incumbe -lhe a obrigação de apreciar e resolver todas as 
questões submetidas à sua apreciação no quadro do litígio (tendo em conta o pedido, a causa de pedir 
e as eventuais excepções invocadas), com ressalva, naturalmente, das questões cuja decisão fique pre-
judicada pela solução dada a outras.

Todavia, o juiz só infringe esse dever de conhecimento perante questões adequadamente colocadas, 
isto é, perante questões que se mostrem concretizadas através da enunciação das concretas razões que 
levam a parte a imputar determinado vício ao acto impugnado, embora sem necessidade de nominação 
categorial do vício. Com efeito, para que o juiz possa exercer a sua função de resolução de todas as 
questões que a parte submeta à sua apreciação, é necessário que esta seja clara na sua intenção de ver 
conhecidas e solucionadas essas questões, procedendo à concretização dos vícios que invoca, expondo 
com clareza os termos por que entende ter havido desvio ao padrão normativo relativamente a qualquer 
dos elementos do acto impugnado ou aos termos por que entende que é inconstitucional a norma nele 
aplicada. Se a parte não concretiza minimamente o vício, pela enunciação das razões que a levam a 
sustentá -lo, por forma a que o juiz o identifique como questão sujeita a julgamento, não pode considerar-
-se suficientemente colocada a questão, ficando, assim, inviabilizada a existência de omissão de pro-
núncia no caso de o juiz não se pronunciar sobre ela, já que a “questão”, verdadeiramente, não existia.

No caso vertente, verifica -se que a Impugnante não cumpriu o ónus que sobre si impendia de 
substanciação do vício de inconstitucionalidade da norma contida no artigo 4.º do Dec.Lei n.º 154/91 
por ofensa do artigo 266.º, n.º 2 da CRP, pois que se limitou a referir, em termos genéricos (depois de 
esgrimir com a inconstitucionalidade orgânica do preceito por desconformidade com a lei de autorização 
legislativa) que «tal normativo sempre seria inconstitucional já que viola de forma expressa o disposto 
no artigo 266º n.º 2 da Constituição da República Portuguesa», deixando por indicar os princípios vio-
lados e as razões de facto e/ou de direito que, no seu ponto de vista, suportam tal inconstitucionalidade.

O que, naturalmente, conduziu ao não reconhecimento dessa afirmação conclusiva como a colo-
cação de uma questão em sentido técnico e autónoma relativamente à questão da inconstitucionalidade 
do preceito por desconformidade com a lei de autorização legislativa, levando o Mmº Juiz a conhecer 
apenas desta última.

Neste contexto, não tendo a questão sido adequada e suficientemente concretizada, ela não chegou, 
verdadeiramente, a ser colocada, pelo que não se gerou o dever de pronúncia judicial exigido pelo n.º 2 
do artigo 660.º do CPC.

O que tanto basta para julgar improcedente a arguição de nulidade da sentença.
3.2. Considerando, porém, que a Recorrente procedeu agora, em sede de recurso, à substanciação 

do vício de inconstitucionalidade material da norma contida no artigo 4.º do Dec.Lei n.º 154/91, de 
23 de Abril (conclusões 10ª a 14ª), invocando a ofensa do princípio da igualdade por nele se excluir o 
imposto de sucessões e doações da sujeição aos prazos de caducidade e de prescrição previstos para a 
generalidade dos impostos; e considerando que ao tribunal incumbe exercer, ainda que oficiosamente 
e até à decisão final, a fiscalização concreta da constitucionalidade de normas jurídicas, isto é, apreciar 
a inconstitucionalidade das normas aplicadas ao caso submetido a julgamento, em conformidade com 
o preceituado no artigo 204.º da CRP e com o estatuído no artigo 1.º n.º 2 do ETAF, importa passar, de 
imediato, à análise desta questão.

Como se sabe, o princípio constitucional da igualdade, entendido como limite objectivo da discri-
cionariedade legislativa, não veda à lei a realização de distinções, pois lhe proíbe apenas a adopção de 
medidas que estabeleçam distinções discriminatórias, nomeadamente de diferenciações de tratamento 
fundadas em categorias meramente subjectivas, como são as indicadas, exemplificativamente, no 
n.º 2 do artigo 13.º da Lei Fundamental (diferenciações baseadas na ascendência, sexo, raça, língua, 
território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou 
condição social).

Ou seja, o que a lei constitucional proíbe são as desigualdades de tratamento materialmente 
infundadas, sem qualquer fundamento razoável ou sem qualquer justificação objectiva e racional (1).

No que concerne aos prazos de caducidade do direito à liquidação dos impostos, verifica -se que 
na vigência do Código de Processo das Contribuições e Impostos não era nele estabelecido qualquer 
norma geral que consagrasse um prazo de caducidade, pois que cada cédula fixava o seu. Assim, a 
caducidade ocorria, relativamente à maior parte dos impostos, em cinco anos (2). Para o imposto de 
sisa e imposto sobre sucessões e doações, o respectivo Código consagrava, porém, o prazo de vinte 
anos (artigo 92.º do CIMSISD).

Posteriormente, com a abolição da maior parte desses impostos operada com a reforma fiscal de 
1989, integrada pelos novos Códigos do IRS, do IRC, da Contribuição Autárquica e do IVA, o legislador 
optou por consagrar no Código de Processo Tributário uma regra geral sobre os prazos de caducidade 
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dos impostos, que fixou em cinco anos, mantendo, assim, o prazo que já anteriormente vigorara para 
a maioria dos impostos.

Deixou, porém, ressalvado que este prazo de caducidade só seria aplicável ao imposto de sisa e 
imposto sobre sucessões e doações «após introdução no respectivo Código das normas necessárias 
de adaptação» (art.º 4.º do diploma que aprovou o CPT  - Dec.Lei n.º 154/91, de 23 de Abril). O que 
se compreende, por se tratar de um imposto não abolido, cujo regime continuava a constar de diploma 
próprio e onde se previa um prazo muito mais longo de caducidade, o que exigia a introdução de alte-
rações nesse Código sobre a matéria.

O que significa que o legislador pretendeu afastar a aplicação imediata deste prazo de caduci-
dade face à necessidade de introduzir no CISISSD as necessárias normas de adaptação ou normas de 
gradual ajustamento àquela regra. É essa a leitura que fazemos do referido artigo 4.º, onde se deixou 
expressamente consignado que «Os prazos de caducidade e prescrição só serão aplicáveis à sisa ao 
imposto sobre sucessões e doações após a introdução no respectivo Código das normas necessárias 
de adaptação.».

Perante tal justificação, lógica, objectiva e racional, não se pode considerar que a norma encerra 
uma desigualdade de tratamento arbitrária, sem fundamento razoável para os contribuintes tributados 
neste imposto em comparação com os contribuintes tributados noutros impostos.

Eis, pois, em termos muito breves, as razões pelas quais a norma em causa não é arbitrária, 
irrazoável ou materialmente infundada, pelo que não infringe o princípio da igualdade plasmado nos 
artigos 13.º, n.º 1, e 266.º, n.º 2, da Constituição.

3.3. Ainda segundo a Recorrente, a sentença terá incorrido em erro no julgamento da questão da 
caducidade do direito à liquidação do imposto, na medida em que não considerou que a transmissão 
ocorreu em 21 de Julho de 1998, com o falecimento do usufrutuário e a consolidação da nua propriedade, 
só aí tendo nascido a obrigação de liquidar imposto e começado o prazo de caducidade, nem considerou 
o prazo de cinco anos previsto no artigo 33.º do Código de Processo Tributário nem o prazo de quatro 
anos previsto no artigo 45.º da Lei Geral Tributária.

Vejamos.
Relativamente ao dies a quo a considerar para efeitos de prazo de caducidade do direito à li-

quidação do imposto, a sentença julgou que ele ocorrera em 1/02/94, data em que o usufrutuário 
renunciou ao usufruto das quotas sociais da sociedade comercial Sá & Braz, Ldª. «A impugnante, que 
já detinha a nua propriedade das quotas, viu a propriedade plena das referidas quotas consolidada 
em 1/02/1994, data da renúncia do usufruto. A renúncia ao usufruto de quotas sociais é havida como 
transmissão, que se presume gratuita (art. 4.º do CIMSISD) e como tal está sujeita a IMSISD (art. 
1.º do CIMSISD). A data da transmissão é a da renúncia ao usufruto e é a data determinante para a 
contagem do prazo da caducidade do direito de liquidação do imposto sobre as sucessões e doações 
(art. 22.º do CIMSISD).».

E decidiu com acerto.
Na verdade, os factos geradores da obrigação de imposto são aqueles acontecimentos ou compor-

tamentos que despoletam efeitos jurídicos, que preenchem a previsão normativa fiscal, como acontece 
com o acto de transmissão gratuita de bens mobiliários e imobiliários, sobre a qual incide o imposto 
sobre sucessões e doações nos termos previstos no CIMSISD.

Ora, o acto de renúncia a um direito, como é o caso da renúncia ao usufruto, implica sempre, 
para efeitos fiscais, uma transmissão gratuita de bens (artigo 4.º do CIMSISD) sujeita a imposto sobre 
sucessões e doações (artigo 3.º do CIMSISD), na medida em que representa a perda voluntária de um 
direito em benefício do proprietário da raiz, com o enriquecimento deste por liberalidade daquele (3).

E essa transmissão ocorre no momento da consolidação do usufruto com a propriedade, como 
decorre claramente do disposto no artigo 22.º do CIMSISD e se deixou explicitado no acórdão proferido 
em 20/02/91 pelo Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA, no Recurso n.º 11927, onde se 
afirma que «a transmissão fiscal do usufruto para o nú -proprietário só se opera com a consolidação, 
sendo o valor para a liquidação o da data desta reportada à da transmissão».

No caso vertente, a renúncia ao usufruto das quotas sociais ocorreu através da escritura pública 
outorgada em 1/02/94, altura em que sucedeu o facto tributário (transmissão gratuita) que dá lugar ao pa-
gamento de imposto nos termos do 22.º do CIMSISD, iniciando -se aí o prazo para a respectiva liquidação.

Concluindo -se que o dies a quo ocorreu em 1/02/94, resta apurar o prazo de caducidade aplicável, 
tendo em atenção o princípio geral da aplicação da lei no tempo, de que a lei só dispõe para o futuro (pos-
tulado pelo princípio do Estado de Direito vertido no artigo 2.º da CRP, na sua vertente de protecção da 
confiança dos cidadão e da segurança jurídica, de que o artigo 12.º do Código Civil é uma concretização).

À data em que a renúncia ocorreu (1/02/94), o imposto sobre sucessões e doações só poderia ser 
liquidado “nos vinte anos seguintes à transmissão ou à data em que a isenção ficou sem efeito” (art.º 92.º 
do CIMSISD). Tal prazo de caducidade foi encurtado para dez anos com a entrada em vigor do Decreto 
Lei n.º 119/94, de 7 de Maio, que deu nova redacção àquele artigo 92.º, mas, por força da norma contida 
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no artigo 297.º do Código Civil, a contagem deste novo prazo só se inicia a partir da entrada em vigor 
daquele diploma, em 12 de Maio de 1994, pelo que a caducidade só ocorreria em 12/05/2004.

Posteriormente, em 1/01/1999, entrou em vigor a Lei Geral Tributária, que estabeleceu um prazo 
de caducidade de quatro anos para a liquidação de tributos (art.º 45.º, n.º 1), mas deixando ressalvado 
que ele era inaplicável sempre que a lei fixasse outro. Ou seja, o prazo geral previsto na LGT é inapli-
cável se o prazo de exercício do direito à liquidação estiver fixado em lei especial – o que é o caso, pois 
em 1/01/99 o prazo de caducidade, em matéria de imposto sobre sucessões e doações, era de 10 anos 
(art.º 92º do CIMISSD).

Pelo que está fora de causa considerar que o prazo de caducidade da liquidação impugnada é o 
de 4 anos previsto na LGT.

Contudo, com o Dec.Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro, esse prazo foi reduzido para 8 anos. E na 
sucessão de leis no tempo no que concerne ao estabelecimento do prazo de caducidade há que aplicar 
a regra contida no artigo 297.º do Código Civil, que dispõe que a lei que estabelecer 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.

In casu, e porque à data da entrada em vigor do Dec.Lei n.º 472/99 faltava, à luz da lei antiga, 
menos tempo do que o estabelecido na lei nova para o prazo se completar, há que aplicar aquele prazo 
de 10 anos, caducando, assim, o direito de liquidar o imposto em 12/05/2004.

Neste enquadramento, e visto que na data em que foi realizada a notificação da liquidação 
(5/03/2004) não tinha ainda decorrido esse prazo de 10 anos, carece de razão a Recorrente ao defender 
a caducidade do direito à prática do acto.

Termos em que improcedem as respectivas conclusões do recurso.
3.4. Ainda na tese da Recorrente, a sentença terá incorrido em erro ao julgar que o acto de liqui-

dação não padecia de vício de violação de lei que lhe é imputado, traduzido na inaplicabilidade do 
regime especial de liquidação por anuidades previsto no artigo 123º do CIMSISSD, por, na sua óptica, 
este regime estar reservado à transmissão separada do usufruto, e não à consolidação da propriedade 
da raiz com o usufruto, ocorrido no caso em apreço.

Vejamos.
Conforme resulta do suporte formal fundamentador do acto de liquidação impugnado, e melhor 

se apreende do teor do documento de liquidação junto a fls. 8 do processo administrativo apenso, o 
Serviço de Finanças da Trofa procedeu à liquidação do imposto sobre sucessões e doações devido pela 
renúncia ao usufruto de quotas sociais de que a Impugnante era proprietária de raiz desde 27/12/93.

O que levou ao apuramento de imposto nos termos do artigo 22.º, n.º 2 do CIMSISSD, com a 
aplicação das taxas previstas no artigo 40.º, e divisão do imposto em anuidades com base no disposto 
no artigo 123.º do mesmo diploma legal.

O imposto apurado, de 533.464,22 €, mostra -se, assim, calculado nos seguintes termos:

Valor das quotas  . . . . . . . . . . . . total. . . . . . . . . . . . . 1.101.844,29 € (artigo 22.º, n.º 2)
Taxas (43% e 50%) . . . . . . . . . . total. . . . . . . . . . . . . . .533.464,22 € (artigo 40.º)
Divisão em anuidades  . . . . . . . . 1ª anuidade . . . . . . . . . .26.673,23 €
19 restantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506.790,99 €
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533.464,22 €

Esse artigo 22.º dispõe sobre a transmissão do usufruto separadamente da propriedade do seguinte 
modo:

Artigo 22.º

Quando o usufruto for transmitido separadamente da propriedade, observar -se -ão, quando ao 
usufruto, os seguintes preceitos:

1.º O imposto relativo à aquisição do usufruto incidirá sobre o valor igual ao da propriedade, sendo 
vitalício; e sobre o produto da vigésima parte do valor da propriedade por tantos anos quantos aqueles 
por que o usufruto foi deixado, sendo temporário. Passando o usufruto temporário a terceira pessoa, o 
imposto incidirá sobre o produto da mesma vigésima parte por tantos anos quantos faltarem para o seu 
termo, sem que, em qualquer dos casos, possam exceder a vinte;

2.º Se o usufrutuário alienar o usufruto, por título gratuito, em favor do proprietário, será liquidado 
o imposto pela consolidação, salvo se o usufrutuário tiver sido o primitivo vendedor da raiz, caso em 
que o proprietário pagará imposto pela aquisição do usufruto, enquanto este devesse durar; se o usufruto 
for alienado por título gratuito em favor de terceiro, liquidar -se -á novo imposto por esta aquisição nos 
termos do número antecedente.

(...).
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E o artigo 123.º estabelece o seguinte quanto ao pagamento do imposto relativo à aquisição do 
usufruto:

Artigo 123.º

O imposto relativo à aquisição do usufruto será pago em anuidades, nos termos seguintes:
1.º Se o usufruto for vitalício, ou temporário por vinte ou mais anos, dividir -se -á a importância 

do imposto em vinte anuidades; se for temporário por menos de vinte anos, dividir -se -á em tantas 
anuidades quantos os anos por que o usufruto deve durar. Nenhuma das anuidades, porém, poderá ser 
inferior a 500$00;

2.º As anuidades vencer -se -ão no dia 1 de Janeiro de cada um dos anos posteriores ao da trans-
missão e poderão ser pagas durante esse mês;

3.º As anuidades já vencidas à data da liquidação serão pagas, em um só conhecimento, no mês 
seguinte àquele em que a liquidação se tiver tornado definitiva ou em que, havendo contestação de 
valores, tiver sido notificado.

(...)
In casu, verifica -se que em 1993 ocorrera a transmissão para a Impugnante, a título oneroso, da 

nua propriedade de quotas sociais de que era titular Almerindo Braz, com reserva de usufruto vitalício 
para este. A Impugnante adquirira, assim, onerosamente a nua -propriedade, e só ulteriormente adquiriu 
gratuitamente o usufruto, através do referido acto de renúncia.

Essa renúncia constitui, assim, uma transmissão a título gratuito do usufruto (artigo 4.º, n.º 2), 
que provoca liquidação de imposto sobre sucessões e doações, incidente sobre o valor igual ao da 
propriedade por se tratar de usufruto vitalício (artigo 22.º, n.º 1). Por outro lado, tendo o usufrutuário 
sido o primitivo vendedor da raiz, a Impugnante tem de pagar imposto pela aquisição do usufruto 
enquanto este devesse durar (artigo 22.º, n.º 2), como bem se deixou explicado no acórdão proferido 
por esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em 6/10/1988, no recurso n.º 5584, publicado na 
CTF n.º 353, pág. 200.

Em suma, tendo havido uma transmissão gratuita e autónoma do usufruto a favor do proprietário 
da raiz, há lugar a imposto sobre as sucessões e doações, o qual incidirá sobre o valor fiscal das quotas 
sociais, de harmonia com o disposto no artigo 22.º n.º 2 do CIMSISSD, dividido em anuidades por força 
do artigo 123º do mesmo diploma legal. É que, sendo embora o direito de usufruto de menor valor e 
limitado no tempo, tudo se passa como se a transmissão se fosse realizando parcelarmente, ano após 
ano, enquanto durar o usufruto.

Razão por que comungamos da interpretação jurídica adoptada na decisão recorrida, segundo a 
qual «estamos perante uma renúncia abdicativa do usufruto, que não foi objecto de contrato entre o 
usufrutuário e a proprietária da raiz, que está englobada na alienação a título gratuito em favor do 
proprietário e determina apenas a liquidação do imposto pela consolidação. Sendo uma alienação a 
título gratuito, a favor do nu -proprietário, este paga o imposto pela consolidação (arts. 22.º, n.º 2, e 
corpo do 21.º do CIMSISD). Mas como o usufrutuário foi o primitivo vendedor da raiz não há lugar, 
do ponto de vista fiscal, a consolidação (arts. 22º, n.º 2, do CIMSISD) por ter sido paga oportunamente 
a sisa pela aquisição. O proprietário pagará então imposto pela aquisição do usufruto, nos termos 
do n.º 2, do art. 22.º, imposto que é dividido em anuidades (...). Neste caso a impugnante, como pro-
prietária, pagará o imposto pela aquisição do usufruto, enquanto este devesse durar, em anuidades 
(arts. 22.º, n.º 2, e 123.º do CIMSISD).».

Termos em que improcedem as respectivas conclusões do recurso.
3.5. Resta analisar a questão do assacado erro no julgamento da questão do exercício do direito 

de audição.
Segundo a decisão recorrida, a audição prévia estaria dispensada por força do disposto no n.º 2 do 

artigo 60.º da LGT, já que a liquidação foi efectuada com base em declaração apresentada pelo contri-
buinte Tomás Avelino Brás. Por outro lado, e independentemente disso, a falta de audição degradou -se 
em formalidade não essencial, que não acarreta a invalidade do acto final, por não se vislumbrar como 
é que a participação da Impugnante poderia relevar para a decisão.

Como aí se deixou dito, «deverá entender -se que não se justifica a anulação, apesar da prete-
rição do direito de audição, nos casos em que se apure no processo contencioso que, se a audiência 
tivesse sido realizada, o interessado não teria possibilidade de apresentar elementos novos nem de 
se pronunciar sobre questões relevantes para determinar o conteúdo da decisão final sobre as quais 
não tivesse já tido oportunidade de se pronunciar. No entanto, o princípio do aproveitamento do acto 
apenas poderá ser aplicado em situações em que não se possam suscitar quaisquer dúvidas sobre a 
irrelevância do exercício do direito de audiência sobre o conteúdo decisório do acto, o que conduz, na 
prática, à sua restrição aos casos em que não esteja em causa a fixação de matéria de facto relevante 
para a decisão. (...). No caso em apreço, os factos relevantes para a liquidação impugnada estavam 
já todos concretizados. A audição da impugnante não alteraria em nada a fixação da matéria de 
facto relevante para a liquidação (....). Daí que sendo a audição prévia da impugnante absolutamente 
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irrelevante para a matéria de facto determinante para a liquidação, a considerar -se que havia de 
proceder -se à sua audição prévia (porque o contribuinte declarante não foi a impugnante [alínea F) 
da matéria de facto], a irregularidade de tal omissão degradar -se -ia em formalidade não essencial, 
que não acarretaria a invalidade do acto de liquidação impugnado».

Quanto ao primeiro fundamento de improcedência, a Recorrente defende a inaplicabilidade do 
n.º 2 do artigo 60.º da LGT, porquanto a aludida declaração foi apresentada no âmbito do processo 
sucessório instaurado por força do óbito de Almerindo Braz, por um herdeiro deste, que não é o sujeito 
passivo do imposto em causa na presente liquidação.

Quanto ao segundo fundamento de improcedência, limita -se a afirmar, genericamente, nas ale-
gações e respectivas conclusões de recurso, que tinha «que ser ouvida sobre o projecto de decisão, já 
que poderia e deveria instruir os autos com elementos que poderiam implicar uma diferente valoração 
e ou configuração da obrigação tributária.».

Vejamos.
É indiscutível a necessidade de fazer observar, no procedimento tributário que conduziu ao acto de 

liquidação impugnado  - que decorreu já na vigência da Lei Geral Tributária  - o disposto no artigo 60.º, 
isto é, a necessidade de ouvir o contribuinte, ora Recorrente, antes da liquidação do imposto, tendo em 
conta que a liquidação não foi efectuada com base em declaração apresentada por si, não se verificando, 
assim, a situação de dispensa de audição prevista no n.º 2 do aludido preceito legal.

Pelo que ocorreu, efectivamente, um vício procedimental, por violação do citado preceito legal, que 
é susceptível de ter reflexos no acto final da liquidação, tornando -a anulável, a menos que seja manifesto 
que a decisão viciada não podia deixar de ter, em abstracto, o conteúdo que teve em concreto.

Com efeito, a jurisprudência da Secção de Contencioso Administrativo deste Supremo Tribunal 
Administrativo tem formada, desde há muito, uma sólida orientação no sentido de que os vícios de 
forma não impõem, necessariamente, a anulação do acto a que respeitam, e que as formalidades proce-
dimentais essenciais se degradam em não essenciais se, apesar delas, foi dada satisfação aos interesses 
que a lei tinha em vista ao prevê -las (4). E, nessa decorrência, tem entendido que a omissão do dever 
de audiência prévia consagrado no artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA) não 
será invalidante da decisão final nos casos em que, através de um juízo de prognose póstuma, o tribunal 
possa concluir, sem margem para dúvidas, que a decisão tomada era a única concretamente possível. (5)

Como se pode ler no acórdão proferido em 14/05/2003, no recurso n.º 317/03, «Não basta, convém 
salientar, que a decisão seja proferida no exercício de poderes vinculados, para ter como não invali-
dante a violação do disposto no artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo, pois pode 
ainda ser possível, em certos casos de actividade vinculada, admitir a influência da participação do 
interessado no sentido daquela. Consequentemente, a formalidade em causa (essencial) só se degrada 
em não essencial, não sendo, por isso, invalidante da decisão, nos casos em que a audiência prévia 
não tivesse a mínima probabilidade de influenciar a decisão tomada, o que impõe o aproveitamento 
do acto – utile per inutile non viciatur  - já que, como se salientou, a audiência dos interessados não é 
um mero rito procedimental”».

Em aplicação desse princípio, a jurisprudência emanada da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo e dos Tribunais Centrais Administrativos tem igualmente procla-
mado que a omissão da audiência prevista no artigo 60.º da LGT nem sempre conduz à anulação do 
acto a que se reporta. Mesmo no exercício de poderes estritamente vinculados, essa omissão só será 
invalidante nos casos em que o tribunal possa concluir, sem margem para dúvidas, que a audição do 
interessado não tinha a mais ténue possibilidade de exercer influência (quer pelos esclarecimentos pres-
tados, quer pelo chamamento da atenção de certos aspectos de facto e de direito) na decisão a proferir.

«À luz de tal princípio, deverá entender -se que não se justifica a anulação, apesar da preterição 
do direito de audição, nos casos em que se apure no processo contencioso que, se a audiência tivesse 
sido realizada, o interessado não teria possibilidade de apresentar elementos novos nem de se pro-
nunciar sobre questões relevantes para determinar o conteúdo da decisão final sobre as quais não 
tivesse já tido oportunidade de se pronunciar. Mas, apenas nessas situações em que não se possam 
suscitar quaisquer dúvidas sobre a irrelevância do exercício do direito de audiência sobre o conteúdo 
decisório do acto pode ser efectuada aplicação daquele princípio»  - acórdão proferido pelo STA em 
15/02/2007, no recurso n.º 01071/06.

No caso vertente, a Recorrente não questiona a aplicabilidade genérica deste princípio do apro-
veitamento do acto, defendendo apenas que ele não é de aplicar à situação em apreço uma vez que se 
tivesse sido ouvida poderia ter instruído «os autos com elementos que poderiam implicar uma diferente 
valoração e ou configuração da obrigação tributária», não especificando, porém, que aspectos (de 
facto e de direito) da decisão poderiam ter sido por si influenciados e/ou que elementos são esses que 
poderia ter apresentado com relevo para a decisão.

Ora, como se deixou frisado na decisão recorrida, no caso em apreço, os factos relevantes para a 
liquidação estavam já todos concretizados. A audição da impugnante não alteraria em nada a fixação 
da matéria de facto relevante para a liquidação, uma vez que ela estava dependente de actos formais 
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já apurados no processo de liquidação do imposto sucessório. Quais sejam: as transmissões das quotas 
sociais; os seus valores; a reserva do usufruto e a renúncia ao usufruto, tudo factos dependentes de 
prova documental que a impugnante não poderia alterar ou influenciar.

Sendo assim, é de concluir que foi correcta a aplicação do referido princípio do aproveitamento do 
acto, por se estar perante uma situação de solução legal evidente e em que não se vislumbra qualquer 
possibilidade de a omitida audição antes do acto de liquidação poder ter influência sobre o conteúdo desta.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.

Lisboa, 30 de Março de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente 
Torrão.

(1) Cfr., por todos, os Acórdãos do Tribunal Constitucional nºs. 186/90, 187/90 e 188/90, publicados no Diário da Re-
pública, II Série, de 12 de Setembro de 1990.

(2) Como se extraía, por exemplo, dos artigos 43.º do Código do Imposto de Capitais, 35.º do Código de Imposto 
Profissional, 238.º e 239.º do Código da Contribuição Predial, 28.º do Código do Imposto de Mais -Valias, 94.º do Código da 
Contribuição Industrial, 41.º do Código do Imposto Complementar e 36.º do Código do Imposto de Transacções.

(3) Cfr., na doutrina, Francisco Pinto Fernandes e José Cardoso dos Santos, in “Código da Sisa e do Imposto sobre as 
Sucessões e Doações”, e na jurisprudência, o Acórdão do STA de 6 de Outubro de 1988, no Recurso n.º 5584.

(4) Neste sentido, podem ver -se, entre tantos outros, os seguintes Acórdãos do STA: de 13/07/1989, no Recurso n.º 18270, 
in Apêndice ao D.R. de 30 -4 -91; de 17/12/1997, no Recurso n.º 36001, in BMJ n.º 472, pág. 246; de 20/11/1997, no Recurso 
n.º 41719, in Cadernos de Justiça Administrativa n.º 13, pág. 14; de 3/10/2001, no Recurso n.º 36037, in Apêndice ao D.R. 
de 23 -10 -03; de 20/06/2002, no Rec. n.º 412/02, de 19/02/2003, no Rec. n.º 123/03, e de 25/01/2005, no Rec. n.º 1240/02.

(5) Cfr. os acórdãos do Pleno da Secção de Contencioso Administrativo do STA, de 9/02/1999, no Recurso n.º 39.379, 
e de 12/12/2001, no Recurso n.º 34.981. 

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Intimação para um comportamento. Execução fiscal. Erro na forma de processo. Meio 
processual adequado.

Sumário:

São requisitos cumulativos do meio processual de intimação para um comportamento, 
prevista no artigo 147º do CPPT, a omissão de um dever jurídico por parte da ad-
ministração tributária susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria 
tributária e que esse intimação seja o meio mais adequado para assegurar a tutela 
plena desse direito ou interesse, pressupondo aquela omissão a prévia definição 
da existência desse dever.

Processo n.º 894/10 -30.
Recorrente: Mohamed Lamine Kaba.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. Mohamed Lamine Kaba, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão que, proferida pelo 
Mmo. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, lhe indeferiu liminarmente a Petição Inicial de 
intimação para um comportamento, deduzida contra a Direcção Geral de Impostos, representada pelo 
Serviço de Finanças Sintra 2, Algueirão, na qual pede que o Tribunal condene a requerida a:

a) suspender a execução fiscal que contra ele corre termos nesse Serviço de Finanças, com o 
n.º 3549200801237993;

b) devolver -lhe a quantia de 194,58 Euros (cento e noventa e quatro euros e cinquenta e oito euros) 
indevida e ilegalmente penhorada.

E mais requer que seja notificada a respectiva entidade patronal para proceder ao imediato can-
celamento da penhora de 1/6 do salário do requerente.
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1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, Unidade Orgânica 3, indeferiu liminarmente o 

requerimento de intimação para um comportamento requerido pelo ora recorrente, contra o Serviço de 
Finanças  - 2, Algueirão, nos termos do art. 147º do CPPT.

2. Nessa petição foi requerido que esse serviço de Finanças procedesse ao arquivamento do 
processo de execução fiscal com o n.º 3549200801237993 e cancelasse a penhora de 1/6 do salário do 
recorrente, destinada a pagar essa quantia exequenda.

3. Segundo o douto despacho de indeferimento, a petição apresentada pelo recorrente não constituiu 
fundamento de intimação para um comportamento já que este visa um cumprimento de um dever pela 
administração fiscal que assenta na prévia definição da existência desse dever, o que não resulta dos 
autos, resultando controvertido a legalidade do próprio acto tributário e das coimas aplicadas.

4. Diz ainda o douto despacho recorrido ser insusceptível de convolação dos autos para a forma 
adequada em resultado de não se verificarem os pressupostos processuais para se proceder a tal ade-
quação, atento as distintas causas de pedir e diferentes as formas de processo adequado.

5. E, ainda porque há muito se encontrava precludido o prazo para deduzir impugnação judicial 
ou para recorrer das decisões de aplicação das coimas.

6. Ora, o requerimento de intimação para um comportamento requerido contra o Serviço de Finan-
ças  - 2, Algueirão, nos termos do art. 147º do CPPT, teve como causa de pedir um processo executivo 
com base na liquidação de IVA e de IRS e, ainda da aplicação de coimas motivadas pela falta dessas 
declarações, do qual o recorrente não é, minimamente, responsável.

7. Na verdade, foi apurado, em dois processos -crime  - 116/09.3IDLSB e 123/05.0PDLRS  - que 
alguém usurpou a identidade do recorrente agindo em seu nome e sem o seu consentimento, auferiu os 
rendimentos que motivaram a liquidação do IVA e IRS efectuada pelo Serviço de Finanças e, ainda, a 
aplicação das coimas por falta das respectivas declarações.

8. Contrariamente ao que seria expectável e minimamente exigível, o serviço de Finanças de 
Sintra. 2  - pese embora tivesse concluído que este não tinha auferido os rendimentos que lhe tinham 
sido imputados através do recurso a métodos indirectos  - não arquivou o processo de execução fiscal 
contra o ora recorrente.

9. O recorrente é, e sempre foi, um trabalhador assalariado que trabalha como cozinheiro, tendo 
antes exercido as funções de pedreiro e nunca exerceu quaisquer funções de astrólogo.

10. Manifestamente, a liquidação do IVA e do IRS e, ainda a aplicação de coimas efectuadas ao 
recorrente, pelo Serviço de Finanças de Sintra. 2, não têm qualquer fundamento porque baseadas num 
erro sobre a pessoa responsável pelo seu pagamento.

11. Não está em causa a legalidade do próprio acto tributário e das coimas aplicadas  - como refere 
o douto despacho  - uma vez que a liquidação dos impostos e as coimas a ela associadas devem ser 
consideradas inexistentes, por estar em causa a legitimidade passiva do recorrente na relação jurídico 
tributária, tal como apresentada pela administração fiscal, ainda que por erro.

12. Mas, está em causa um dever da administração fiscal em mandar arquivar o processo executivo 
fiscal e, bem assim, o cancelamento da penhora do salário do recorrente por estar em causa a legiti-
midade passiva do recorrente na relação jurídico tributária, tal como apresentada pela administração 
fiscal, ainda que por erro.

13. A execução movida pelo serviço de Finanças de Sintra. 2 é, além de inexistente, manifesta-
mente um acto nulo por ofender um conteúdo essencial de um direito fundamental de natureza análoga, 
nos termos do art. 133º, n.º 2, alínea d) do Código de Procedimento Administrativo (CPA) ex -vi art. 2º 
alínea c) do CPPT.

14. Pese embora o despacho recorrido reconheça que o recorrente deveria, em tempo, ter re-
corrido a outros meios processuais de defesa para fazer valer os seus direitos, o recorrente não pode 
conformar -se com o facto de a execução fiscal ter prosseguido quando estão em causa rendimentos e 
contribuições a que o recorrente é completamente alheio e cuja responsabilidade pelo seu pagamento 
nunca lhe deveria ter sido assacada.

15. Aliás, tendo a administração fiscal recorrida reconhecido, em sede de investigação criminal, 
que as coimas e os impostos apurados não eram da responsabilidade do ora recorrente, por tais respon-
sabilidades se terem ficado a dever à usurpação da sua identidade e consequente uso do seu nome sem 
o seu consentimento, era humanamente expectável que essa mesma administração mandasse, não só 
arquivar a execução fiscal contra o recorrente, mas também que se abstivesse de ordenar uma penhora 
do salário do executado por saber não ser este o responsável pelo seu pagamento.

16. Diz o art. 18º n.º 3 da Lei Geral Tributária que o sujeito passivo é a pessoa singular ou co-
lectiva, o património ou a organização de facto ou de direito que, nos termos da lei, está vinculado ao 
cumprimento da prestação tributária, seja como contribuinte directo, substituto ou responsável.

17. O recorrente não está vinculado ao cumprimento das prestações tributárias que indevidamente 
lhe foram liquidadas, seja como contribuinte directo, substituto ou responsável, como aliás, ampla-
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mente reconhecido pela própria administração fiscal, nos dois processos crimes movidos contra o ora 
recorrente.

18. Por outro lado, o art. 103º da Constituição (CRP) estabelece que ninguém pode ser obrigado a 
pagar impostos que não hajam sido criados nos termos da Constituição, que tenham natureza retroactiva 
ou cuja liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei.

19. A penhora do vencimento do salário do recorrente consubstancia, in totu, uma violação e uma 
ofensa a um conteúdo essencial de um direito fundamental de natureza análoga, como é o direito de 
não pagar impostos que violem esse dispositivo constitucional.

20. Ademais, só em finais de Julho de 2010 é que o executado, ora recorrente, foi notificado da 
penhora do seu salário, pela sua entidade patronal, não podendo, como é evidente, nessa data, socorrer-
-se de outros meios processuais legalmente previstos.

21. Tanto mais que o executado estava plenamente convencido que a administração fiscal iria, como 
seria expectável, cancelar a execução contra si movida, por manifesta falta de fundamento, atendendo 
à sua ilegitimidade de sujeito passivo na relação tributária nessa execução.

22. Por outro lado, ao requerer a intimação para um comportamento, o recorrente visou atacar o 
acto que determinou a penhora do seu vencimento, emanado em 9 de Julho de 2010, pelo Serviço de 
Finanças de Sintra -2.

23.Existe assim uma manifesta omissão da administração fiscal no cancelamento e arquivamento 
da execução fiscal e, posteriormente, na abstenção de mandar prosseguir essa execução fiscal através 
da penhora de 1/6 do salário do recorrente.

24. Diz o art. 147º, n.º l do CPPT que “Em caso de omissão, por parte da administração tributária, 
do dever de qualquer prestação jurídica susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria 
tributária, poderá o interessado requerer a sua intimação para o cumprimento desse dever junto do 
tribunal tributário competente”.

25. Esta intimação para um comportamento tem natureza subsidiária, sendo apenas aplicável 
quando, vistos os restantes meios contenciosos previstos no CPPT, ele for o meio mais adequado para 
assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos ou interesses em causa (nº 2 desse mesmo art. 147º).

26. É o próprio despacho recorrido que expressamente afirma que não existe no CPPT qualquer 
outro meio processual que possa assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos ou interesses do 
recorrente, nomeadamente, por preclusão do prazo para o requerente poder usar qualquer outro meio 
processual previsto no CPPT.

27. Sem por em causa a fundamentação do doutro despacho recorrido, levanta -se a questão de saber 
se esse entendimento deverá ser aplicado ao caso em apreço, uma vez que a relação jurídica tributária 
é manifestamente inexistente, por falta de legitimidade passiva do recorrente.

28. Será que a posição defendida no douto despacho recorrido, com invocação da doutrina e 
ensinamentos de J. Lopes de Sousa, não será apenas aplicável a relações jurídicas tributárias que não 
estejam inquinadas pelo vício da total inexistência?

29. Será legal e/ou constitucional que a administração fiscal comece a tributar um qualquer cidadão 
sem minimamente existir qualquer fundamento para uma relação que a própria administração fiscal 
amplamente reconheceu como inexistente?

30. Será ou não expectável que após esse reconhecimento do erro pela própria administração 
fiscal, o cidadão médio, indevidamente tributado, confie na boa fé da administração fiscal, no sentido 
de esta mandar arquivar a execução fiscal que indevidamente lhe foi movida?

31. A estas questões não responde o douto despacho recorrido, o que, salvo melhor opinião, viola 
não só os preceitos legais expressamente previstos no CPPT, como os preceitos constitucionais que 
asseguram ao recorrente o direito de obter dos tribunais tributários a tutela plena, eficaz e efectiva dos 
seus direitos ou interesses, em matéria fiscal.

32. Por fim, a penhora do vencimento do recorrente, a execução fiscal que lhe serviu de fundamento 
e, bem assim, o douto despacho recorrido estão feridos de inconstitucionalidade.

33. Desde logo, por a execução fiscal e a consequente penhora violarem o disposto no art. 103º 
da CRP. Nomeadamente, por não corresponderem a uma justa repartição dos rendimentos e da riqueza 
que o nosso sistema fiscal visa assegurar, uma vez que o recorrente nunca auferiu os rendimentos que 
lhe foram imputados (parte final do n.º l desse artigo 103º).

34. E ainda, porque, por via dessa penhora e dessa execução, o recorrente estar obrigado a pagar 
impostos cuja liquidação e cobrança não foram efectuadas nos termos da lei (parte final do n.º 3 desse 
mesmo artigo).

35. Porquanto, o recorrente, por não ser sujeito passivo da relação tributária, é parte ilegítima 
tanto da execução fiscal, como da penhora que lhe foi movida.

36. A interpretação de que a intimação para um comportamento, prevista e regulada no art. 147º do 
CPTT não é a forma de processo adequada para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos e 
interesses do recorrente é ilegal por violação desse mesmo artigo que estabelece ser este o único e mais 
adequado meio para que esses direitos e interesses sejam minimamente assegurados quando estão em 
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causa liquidações de impostos e respectivas coimas por falta das declarações, manifestamente inexis-
tentes por ilegitimidade passiva do recorrente na relação jurídico tributária, amplamente reconhecido 
pela própria administração fiscal.

37. A interpretação de que a intimação para um comportamento prevista e regulada no art. 147º do 
CPTT não é a forma de processo adequada para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos 
e interesses do recorrente, é inconstitucional por violação do art. 103º da CRP, em conjugação com 
o art. 17º da mesma, que estabelece o direito fundamental de natureza análoga de ninguém poder ser 
obrigado a pagar impostos que não hajam sido criados nos termos da Constituição, cuja liquidação e 
cobrança se não façam nos termos da lei, quando estão em causa liquidações de impostos e respectivas 
coimas por falta das declarações, manifestamente inexistentes por ilegitimidade passiva do recorrente 
na relação jurídico tributária, amplamente reconhecido pela própria administração fiscal.

38. Por fim, a interpretação de que a intimação para um comportamento prevista e regulada no 
art. 147º do CPTT não é a forma de processo adequada para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva 
dos direitos e interesses do recorrente, é inconstitucional por violação do art. 268º, n.º 4 da CRP que 
consagra o princípio constitucional da tutela jurisdicional efectiva dos direitos ou interesses legalmente 
protegidos do recorrente, nomeadamente a adopção de medidas cautelares adequadas a proteger esses 
mesmos direitos e interesses, quando estão em causa liquidações de impostos e respectivas coimas por 
falta das declarações, manifestamente inexistentes por ilegitimidade passiva do recorrente na relação 
jurídico tributária, amplamente reconhecido pela própria administração fiscal.

Termina pedindo que o despacho recorrido seja revogado, nomeadamente, por:
1. Ilegalidade, ao ter violado:
a) o art. 147º do CPPT;
b) o art. 18º, n.º 3 da LGT;
2. E, por inconstitucionalidade ao ter feito inadequada interpretação dos art. 103º, n.º l e n.º 3 (em 

conjugação como art. 17º) e art. 268º, n.º 4, todos da CRP.
Devendo ser proferido acórdão que intime o Serviço de Finanças -2., Algueirão aos seguintes 

comportamentos:
1. Arquivamento do processo de execução fiscal movido contra o recorrente, com o 

n.º 3549200801237993 por, manifestamente, ofender os direitos e interesses legítimos do recorrente, 
legal e constitucionalmente consagrados e, ainda,

2. Cancelamento da penhora de 1/6 do salário do recorrente por, manifestamente, ofender os 
direitos e interesses legítimos do recorrente, legal e constitucionalmente consagrados.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP não emitiu Parecer.
1.5. Suscitada que foi, pelo relator, a questão prévia da eventual nulidade da sentença, por falta 

absoluta de fundamentação de facto e tendo as partes sido notificadas para, querendo, sobre ela se 
pronunciarem, apenas a recorrente o veio fazer, alegando, em síntese:

 - Embora admita que nas conclusões referidas no despacho (6ª, 7ª, 9ª, 15ª, 20ª e 21ª) se enun-
ciam factos, não pretende deles extrair qualquer consequência jurídica, na medida em que esses factos 
constituem matéria assente, não controvertida e apenas foram introduzidos enquanto enquadramento 
fáctico do pedido, tendo tido o cuidado de juntar ao processo certidões de tribunais onde esses factos 
foram amplamente reconhecidos pela própria requerida.

 - Ao indeferir liminarmente a petição inicial, o tribunal recorrido limitou -se a invocar matéria 
de direito, considerando precludido o prazo para deduzir impugnação judicial, ou para recorrer das 
decisões de aplicação de coimas. Mas o recorrente considera, tendo em conta a flagrante omissão da 
Fazenda Nacional em não cancelar os impostos apurados e as coimas a eles referentes que só através 
desta intimação para um comportamento conseguirá fazer valer os seus direitos, dado que a Fazenda 
Nacional insiste em não corrigir os erros por si inclusive reconhecidos.

 - Embora admitindo que os prazos de impugnação judicial e de recurso das decisões de aplicação 
de coimas já tenham precludido, não foi essa consequência jurídica que motivou o recorrente a interpor 
recurso dessa decisão, mas, sim, a de saber se não será apenas através da providência cautelar de inti-
mação para um comportamento que o recorrente conseguirá “obrigar” a Fazenda Nacional a cumprir 
a lei e a agir de acordo com ela, nomeadamente por estarem em causa impostos e coimas às quais o 
recorrente é totalmente alheio.

 - Como diz o n.º 1 do art. 147º do CPPT, em caso de omissão, por parte da AT, do dever de qual-
quer prestação jurídica susceptível de lesar o direito ou interesse legítimo em matéria tributária  - como 
é o presente caso, onde a administração tributária se absteve de anular e mandar cancelar os impostos 
indevidamente cobrados ao recorrente  -, poderá o interessado requerer a sua intimação para o cumpri-
mento desse dever junto do tribunal tributário competente.

 - E o presente meio é o único meio que poderá assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos 
o interesses legítimos do recorrente, como é referido no n.º 2 desse mesmo art. 147º.
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 - Tendo o Tribunal recorrido reconhecido que os prazos de impugnação judicial ou de recurso das 
decisões de aplicação de coimas já se encontravam precludidos, forçoso seria, que o mesmo tivesse 
considerado que só através desta intimação para um comportamento o recorrente conseguiria assegurar 
a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos o interesses legítimos.

 - Pelo que no recurso apenas está em causa matéria exclusivamente de direito, directamente re-
lacionada com o âmbito e alcance desse art. 147º do CPPT.

 - Mas, caso não seja este o entendimento, devem os autos ser remetidos para o TCAS, para apu-
ramento da matéria de facto invocada pelo recorrente e por si considerada como matéria assente.

1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. O despacho recorrido é, no que aqui releva, do teor seguinte:
«Mohamed Lamine Kaba, com os demais sinais dos autos vem deduzir a presente petição de 

Intimação Para um Comportamento, nos termos do disposto no artº 147º do CPPT, face à existência de 
penhora de 1/6 do vencimento efectuada no processo de execução fiscal que corre termos no Serviço 
de Finanças de Sintra 2 contra o executado, ora requerente, por dívidas de IRS e IVA e Coimas Fiscais, 
o que reputa de ilegal e com fundamento na inexistência dos factos tributários que serviram de base 
à extracção das certidões de dívida que sustentam os referidos autos de execução, concluindo com o 
pedido de suspensão da execução e procedendo -se ao levantamento da penhora efectuada,  - cfr p.i de 
fls. 3 e segs. Atento a que,

Verifica -se um erro sobre a forma de processo, por aquela causa de pedir fundamentar uma petição 
de impugnação ou de um recurso da decisão de aplicação de coima, não constituindo fundamento de 
intimação para um comportamento já que este visa o cumprimento de um dever pela Adm. Fiscal que 
assenta na prévia definição da existência desse dever, o que não resulta dos autos, resultando contro-
vertido a legalidade do próprio acto tributário e das coimas aplicadas.  - cfr nesse sentido, J. Lopes de 
Sousa, in “CPPT Anotado”, 4ª Ed. 2003, pags. 667 e segs. e arts. 99º e segs. e art. 147º, todos do CPPT 
e art. 80º do RGIT, sendo insusceptível de convolação dos autos para a forma adequada, nos termos 
do disposto no art. 97º, n.º 3, da LGT e no n.º 4, do art. 98º do CPPT, em resultado de não se verifi-
carem os pressupostos processuais para proceder a tal adequação, atento as distintas causas de pedir 
e diferentes as formas de processo adequado, não podendo este Tribunal decidir quais as pretensões a 
ser apreciadas nos autos. Para mais,

Verifica -se que, em face dos documentos juntos pelo requerente, de fls. 12 a 25, atento a data da 
instauração dos referidos processos executivos, à data da apresentação da presente p.i. já se encon-
trava há muito precludido o prazo para deduzir impugnação judicial ou para recorrer das decisões de 
aplicação das coimas.

Nos termos expostos, vai indeferida liminarmente a petição por nulidade de erro na forma de 
processo manifestamente insanável.»

3. Importa, desde já, apreciar a questão suscitada pelo relator, atinente à eventual incompetência, 
em razão da hierarquia, deste STA.

Tal como resulta da alínea b) do art. 26º do ETAF (na redacção da Lei 107 -D/2003 de 31.12), a 
competência do Supremo Tribunal Administrativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos 
de decisões dos Tribunais Tributários restringe -se, exclusivamente, a matéria de direito, constituindo, 
assim, uma excepção à competência generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete 
(cfr. alínea a) do art. 38º) conhecer «dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto 
na alínea b) do artigo 26º.

Em consonância, o n.º 1 do art. 280º do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributários 
de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclu-
sivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.

Reserva -se, portanto, ao Supremo Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, com 
intervenção reservada para os casos em que a matéria de facto controvertida no processo esteja estabi-
lizada e apenas o direito se mantenha em discussão.

Deste modo, para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, apenas há que atentar, 
em princípio, no teor das conclusões da alegação do recurso (pois por elas se define o objecto e se 
delimita o âmbito deste  - cfr. o n.º 3 do art. 684º e os nºs 1 e 3 do art. 690º, ambos do CPC) e verificar 
se, perante tais conclusões, as questões controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade 
de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, pelo contrário, a sua apreciação implica a 
necessidade de dirimir questões de facto (ou porque o recorrente defende que os factos levados ao 
probatório não estão provados, ou porque diverge das ilações de facto que deles se devam retirar, ou, 
ainda, porque invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferentes 
para o julgamento da causa).

E se o recorrente suscitar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, ficando, desde logo, definida a competência do Tribunal Central 
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Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a 
discordância sobre a matéria fáctica, ou que os factos não provados alegados são irrelevantes para a 
decisão do recurso.

No caso vertente, nas ditas Conclusões 6ª, 7ª, 9ª, 15ª, 20ª e 21ª o recorrente alega, na verdade, 
matéria de facto.

Porém, melhor vistos os autos, nomeadamente o teor das Conclusões seguintes, resulta que o 
recorrente acaba por não extrair consequências jurídicas daquela factualidade, centrando a questão do 
recurso na de saber se, no caso, há, ou não, erro de julgamento por parte do despacho recorrido quanto 
ao entendimento de que, face ao disposto no art. 147º do CPPT, se verifica erro na forma de processo, 
por as causas de pedir invocadas serem adequadas ao processo de impugnação judicial e ao recurso da 
decisão de aplicação de coima, não constituindo fundamento de intimação para um comportamento.

Ou seja, embora no recurso se invoque aquela referida factualidade, trata -se de factualidade que, 
em abstracto, é indiferente para o julgamento da causa e não interfere com a pretendida interpretação e 
aplicação da norma jurídica questionada, até porque, tratando -se de despacho liminar de indeferimento, 
por ocorrência de erro na forma de processo, o que importa apreciar é a verificação, ou não, de tal erro, 
em face do pedido e da causa de pedir.

Por isso, conclui -se que o recurso tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, 
por isso, competente para o seu conhecimento a Secção do Contencioso Tributário deste STA.

4. Vejamos, então, a questão a decidir, que é a de saber se o despacho recorrido enferma de erro de 
julgamento por ter indeferido liminarmente, com os fundamentos nele exarados, a presente intimação.

4.1. Dispõe -se nos nºs. 1 a 3 do art. 147º do CPPT:
«1  - Em caso de omissão, por parte da administração tributária, do dever de qualquer prestação 

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

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

3  - No requerimento dirigido ao tribunal tributário de 1ª instância deve o requerente identificar a 
omissão, o direito ou interesse legítimo violado ou lesado ou susceptível de violação ou lesão e o pro-
cedimento ou procedimentos a praticar pela administração tributária para os efeitos previstos no n.º 1.»

4.2. A intimação para um comportamento, prevista neste art. 147º do CPPT, exige, portanto, 
como seus requisitos cumulativos a omissão de um dever jurídico por parte da administração tributária 
susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária e que essa intimação seja o meio 
mais adequado para assegurar a tutela plena desse direito ou interesse.

Daí que, como salienta o Cons. Jorge de Sousa (CPPT, anotado, 5ª ed., Vol. I, pags. 1083 e 1084, 
Anotação 3 ao art. 147º), a utilização deste procedimento, visando obter o cumprimento de um dever 
pela AT, suponha «que esteja definida previamente a existência deste, uma vez que, ao contrário do que 
sucede com a acção administrativa especial para condenação à prática de acto devido, não se inclui no 
processo de intimação uma fase declarativa.

Tal definição da existência de um dever pode resultar directamente da lei, quando se esteja em 
face de direitos cuja existência não necessite de actos de aplicação ou decorra necessariamente de 
determinada situação fáctica».

Ora na presente intimação o recorrente requereu que o DGI, representado pelo Serviço de Finanças 
de Sintra 2, seja intimado a suspender a execução fiscal que contra ele corre termos nesse Serviço de 
Finanças, com o n.º 3549200801237993; a devolver -lhe a quantia de 194,58 Euros, indevida e ilegal-
mente penhorada; e a ordenar a notificação da respectiva entidade patronal para proceder ao imediato 
cancelamento da penhora de 1/6 do salário do requerente.

E, como flui da respectiva Petição Inicial, o recorrente substanciou a omissão do dever jurídico 
por parte da AT no seguinte:

 - no facto de esta não ter tomado a iniciativa de mandar arquivar o processo de execução fiscal, 
apesar de (tendo este sido instaurado com o fundamento de o recorrente oferecer serviços de astrologia 
e nunca ter declarado nem IRS, nem IVA às Finanças, desde o ano de 2004), ser falso que o requerente 
alguma vez tenha exercido qualquer função de astrólogo ou tenha oferecido quaisquer serviços rela-
cionados com astrologia, pois que desde 2001 trabalha por conta de outrem, entregando nas Finanças 
as respectivas declarações de IRS em sintonia como os rendimento obtidos através do seu trabalho;

 - no facto de a AT ter apresentado queixa contra ele, pela prática do crime continuado de burla, 
mas o respectivo processo (nº 123/05.0PDLRS, que correu os seus termos na 1ª secção dos Serviços 
do MP de Loures) ter tido despacho de arquivamento proferido pelo MP, acabando a própria AT por 
desistir da queixa apresentada, o que, igualmente, sucedeu no processo n.º 116/09.3IDLSB, que correu 
termos na 3ª secção do MP, DIAP, da Comarca da Grande Lisboa  - Noroeste, instaurado por queixa 
contra o recorrente, por crime de fraude fiscal, p. e p. pelo art. 103º do RGIT, no qual também a AT 



552

veio propor o arquivamento, por a mesma factualidade estar em investigação no outro citado inquérito 
n.º 123/05 -0PDLRS;

 - no facto de nesses autos de inquérito ter ficado apurado que o requerente não era a pessoa contra 
quem foi apresentada a queixa, por ter havido usurpação da sua identidade, e ter ficado apurado que 
ele não exerceu, nos anos de 2004 e 2005, outra actividade para além de servente de pedreiro ou pintor 
da construção civil, tendo havido alguém que, usurpando a sua identidade, agiu em seu nome e, sem o 
seu consentimento, auferiu rendimentos de 97.000,00 Euros e 38.000,00 Euros, nesses respectivos dois 
anos, rendimentos esses que tinham sido obtidos pela Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de 
Lisboa, através do recurso a métodos indirectos, com correcção do rendimento ilíquido declarado em 
sede de IRS, em face de indícios detectados pela Polícia Judiciária;

 - e na circunstância de, uma vez que o MP e a AT concluíram que houve usurpações da identi-
dade do requerente, considerar que seria normal que aquela tomasse a iniciativa de mandar arquivar a 
execução fiscal contra o recorrente, o que não fez.

E, no entendimento do recorrente, em face destes factos resulta uma omissão do dever jurídico, 
por parte da AT, que justifica a apresentação da presente intimação para um comportamento, à luz do 
art. 147º do CPPT.

4.3. Mas, como se referiu, o despacho recorrido entendeu que, face aos pedidos formulados e à 
causa de pedir invocada, se verifica erro na forma de processo, por tal causa de pedir não ser adequada 
a fundamentar o presente pedido de intimação, já que este visa o cumprimento de um dever por parte da 
AF, que assenta na prévia definição da existência desse dever, o que não resulta dos autos, resultando, 
antes, controvertida a legalidade do próprio acto tributário e das coimas aplicadas.

E, a nosso ver, o despacho recorrido decidiu de acordo com a lei aplicável.
Sendo certo que 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 (é entendimento doutrinal e jurispru-
dencial pacífico que a ocorrência deste erro deve aferir -se pelo pedido formulado na acção), sendo em 
face dessa pretensão que se determina a propriedade ou impropriedade do meio processual empregue 
para o efeito, vemos, por um lado, que nos termos acima expostos, a intimação não é meio adequado 
à pretensão de suspensão da execução e de devolução das quantias nela já penhoradas, e vemos, por 
outro lado, que, de todo o modo, também a evidência do bom fundamento jurídico das pretensões do 
recorrente (suspensão do prosseguimento da execução fiscal; devolução da quantia de 194,58 Euros; e 
notificação da respectiva entidade patronal para proceder ao imediato cancelamento da penhora de 1/6 
do salário do requerente) não resulta do teor do requerimento apresentado.

E não colhe a alegação (cfr. Conclusões 11ª a 14ª) de que não está em causa a legalidade do próprio 
acto tributário e das coimas aplicadas uma vez que a liquidação dos impostos e as coimas a ela associadas 
devem ser consideradas inexistentes e que, assim, o que está em causa é um dever da AT em mandar 
arquivar o processo executivo fiscal e cancelar a penhora do salário do recorrente por estar em causa a 
sua legitimidade passiva na relação jurídico tributária, tal como apresentada pela administração fiscal, 
ainda que por erro, sendo, por isso, inexistente a presente execução, que configura manifestamente 
um acto nulo por ofender um conteúdo essencial de um direito fundamental de natureza análoga, nos 
termos do art. 133º, n.º 2, alínea d) do CPA.

Com efeito, embora haja de recorrer -se (por aplicação subsidiária do disposto nos arts. 2º, alínea d) 
do CPPT e 2º, alínea c) da LGT) ao que quanto a esta matéria dos actos administrativos nulos dispõe 
o CPA, verificamos que nos termos daquele referido art. 133º «são nulos os actos a que falte qualquer 
dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade», daqui 
decorrendo, portanto, que 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 esta 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 
outro lado, combinou -se este critério com o da enumeração exemplificativa  - a chamada nulidade por 
determinação da lei.

Como ensinam Aroso de Almeida e Fernandes Cadilha (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 
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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.

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 liber-
dade e a dignidade das pessoas» (Cfr. Vieira de Andrade, in Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976, pág. 87, citado no ac. deste STA, de 8/1/2006, rec. 0901/05) também, por outro lado, 
como aponta o cons. Jorge de Sousa (CPPT anotado e comentado, Volume I, 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.»

Ora, no caso, o fundamento da intimação que o recorrente invoca é a própria ilegalidade (por 
alegada inexistência de incidência objectiva e subjectiva) da liquidação subjacente à dívida exequenda, 
ou seja, não é a nulidade do acto tributário em si, mas sim a ilegalidade da liquidação por inexistência 
do facto tributário gerador do imposto.

Nem estamos, portanto, nem perante acto tributário a que se impute a falta de algum dos seus 
elementos essenciais, nos termos acima mencionados (elementos que sejam necessários para assegurar 
a sua exequibilidade), nem perante ofensa de um direito fundamental, para efeitos de se considerar 
que impende sobre a AT o dever jurídico de mandar arquivar o processo executivo fiscal e cancelar a 
penhora ali efectuada.

4.4. E não sendo, como se disse, a intimação para um comportamento o meio processual adequado 
à definição de direitos e interesses em matéria tributária, antes visando assegurar de foram rápida a 
efectivação de direitos cuja existência e titularidade no requerente são evidentes, é de concluir que, no 
caso presente e atenta a factualidade invocada, essa evidência não se manifesta, desde logo porque a 
factualidade invocada não se subsume a qualquer prévia e definitiva existência do dever, por parte da 
AT, que seja decorrente da lei ou, necessariamente, da referida situação fáctica invocada.

Acresce que a concessão de moratória ou a suspensão da execução fiscal, fora dos casos previstos 
na lei, não é admissível, sendo mesmo fundamento de responsabilidade tributária subsidiária (cfr. o 
n.º 3 do art. 87º do CPPT) e acresce, por outro lado, que os factos alegados não reflectem uma evidente 
ilegalidade da liquidação que originou a dívida da execução fiscal em causa, ainda que em termos de 
causa de pedir sejam adequados, como se diz no despacho recorrido, a fundamentar eventual impug-
nação judicial da liquidação ou recurso da decisão de aplicação de coima, meios processuais idóneos 
a garantir uma tutela plena, efectiva e eficaz dos direitos ou interesses legítimos dos contribuintes, 
sendo que a circunstância de o prazo para a dedução de impugnação ou recurso estar, eventualmente, 
precludido não determina, no caso, a propriedade do meio de intimação para um comportamento nem, 
ao invés do sustentado pelo recorrente na Conclusão 26ª do recurso, que não exista no CPPT qualquer 
outro meio processual que possa assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos seus direitos ou interes-
ses, até porque, além do mais, o recorrente também dispõe, ainda agora e atempadamente, no âmbito 
do CPPT, de outros meios processuais capazes de lhe garantir uma tutela plena, efectiva e eficaz dos 
seus direitos ou interesses legítimos patrimoniais que possam ser lesados pelas decisões do órgão de 
execução fiscal, designadamente a reclamação prevista no art. 276º do CPPT, adequada a ajuizar dos 
formulados pedidos de suspensão (extinção) da execução e devolução das quantias pagas e eventual 
consequente cancelamento da penhora. Podendo, mesmo, equacionar -se a possibilidade de o recorrente 
vir, simultaneamente, a requerer, também, a revisão do acto tributário, atento o disposto nos nºs. 1 e 7 
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do art. 78º da LGT, pois que, por iniciativa da Administração, o acto pode ser revisto, a todo o tempo 
se o tributo ainda não tiver sido pago.

4.5. E pelas mesma razões não colhe, igualmente, a alegação constante das Conclusões 27º a 38º, 
pois que, não se discordando que no art. 103º da CRP se estatui, além do mais, o princípio da legali-
dade dos impostos, importa referir que o direito de não pagamento de impostos referido no n.º seu 3 
apenas ocorre «no caso de eles terem sido criados de forma inconstitucional (designadamente, por não 
terem sido criados pela AR, ou mediante autorização sua)» ou «quando a sua liquidação e cobrança se 
não façam «nas formas prescritas na lei» (cfr. J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da 
República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4ª ed., Coimbra, 2007, Anotação VII ao art. 103º, pag. 1092).

E, no caso, a alegação do recorrente também não se reconduz à invocação de que a liquidação 
ou a cobrança aqui em causa hajam desrespeitado as formas prescritas na lei, antes se reconduzindo, 
como se disse, à invocação de factualidade que pretende imputar à liquidação a ilegalidade, concreta, 
decorrente da alegada falta de incidência objectiva e subjectiva do respectivo imposto e da alegada 
inexistência do facto subsumível ao respectivo tipo de contra -ordenação.

Por isso que, dado o também disposto no n.º 2 do art. 147º do CPPT, os factos ora invocados 
também não sejam susceptíveis de integrar os pedidos formulados em sede da presente intimação para 
um comportamento.

De todo o modo, E assim, não vindo impugnado o segmento em que o despacho recorrido conclui 
pela insusceptibilidade de ser ordenada a convolação dos autos para a forma adequada, nos termos do 
disposto no n.º 3 do art. 97º da LGT e no n.º 4 do art. 98º do CPPT, em resultado de não se verificarem 
os pressupostos processuais para proceder a tal adequação, nenhuma censura suscita a decisão recorrida 
ao concluir que, configurando a intimação deduzida um meio inadequado à pretensão do recorrente, 
indeferiu liminarmente a respectiva petição, por erro na forma de processo, manifestamente insanável.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar o despacho recorrido.
Custas pelo recorrente, sem prejuízo do apoio judiciário concedido.

Lisboa, 30 de Março de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Brandão de Pinho — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 30 de Março de 2011.

Assunto:

Fundamentação. IRS. Ajudas de custo.

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 — Está suficientemente fundamentada a liquidação adicional de IRS que permite ao 
contribuinte um perfeito conhecimento das razões que levaram a AT a considerar 
certo percebimento como vencimento, logo, passível de tributação, e não como 
ajudas de custo.

Processo n.º 1005/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Carlos Alberto Correia Peixoto.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º 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 Sintra que 
julgou procedente a impugnação deduzida por Carlos Alberto Correia Peixoto, melhor identificado nos 
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autos, contra o acto de liquidação adicional de IRS e juros compensatórios, referente ao ano de 1993, 
no valor global de 645.625$00, formulando as seguintes conclusões:

1) Como resulta da matéria de facto dada como provada pela douta sentença, ao impugnante foi 
dado a conhecer que a sua entidade patronal «ACTA — ACTIVIDADES ELÉCTRICAS ASSOCIA-
DAS, SA» (adiante designada ACTA), NIPC 500 001 837, com sede na Av. Casal Ribeiro, n.º 18  - 8º, 
freguesia de S. Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, área do 4º Bairro Fiscal de Lisboa, foi objecto 
de uma acção de fiscalização.

II) No âmbito daquela acção de fiscalização consideraram os serviços de inspecção da DGCI que 
determinados montante pagos pela ACTA, identificados por esta sociedade como “ajudas de custo” 
assumiam “a natureza de complemento de remuneração”.

III) Essas “ajudas de custo” que foram consideradas pelos serviços de inspecção como “comple-
mento de remuneração’ eram no montante de 1.371.580$00 no que concerne ao ora impugnante.

IV) Tudo isto foi dado a conhecer ao impugnante que, assim, sabe que o montante objecto de 
correcção 1.371.580$00 é o correspondente às importâncias que lhe foram pagas pela ACTA no ano 
em causa, identificadas pela ACTA como “ajudas de custo.”

V) Encontrando -se, deste modo perfeitamente individualizada a situação do impugnante.
VI) As ajudas de custo visam compensar o trabalhador por despesas efectuadas ao serviço e em 

favor da entidade patronal e que, por razões de conveniência, foram suportadas por aquele.
VII) Ora, a Administração Tributária, como consta do relatório que serve de fundamento à li-

quidação impugnada, entendeu individualizando a situação concreta que o montante de 1.371.580$00 
recebido pelo impugnante da sua entidade patronal, não obstante haver sido pago por esta como referente 
a pagamento de ajudas de custo, na realidade se refere a pagamentos de natureza remuneratória,

VIII) Corolariamente, conclui -se que tais rendimentos se enquadram na categoria A/IRS, por força 
do disposto no art.º 2º do respectivo Código.

IX) Com efeito, nos termos do artigo 82º n.º 3 do DL n.º 49.408, de 24/11/69 (LCT), “Até prova 
em contrário, presume -se constituir retribuição toda e qualquer prestação da entidade patronal do 
trabalhador.”

X) E não obstante não serem considerados remuneração os montantes pagos como ajudas de 
custo, estabelece o art. 87º do LCT que terão carácter retributivo os abonos que excedam as despesas 
normais.

XI) Em consonância com este regime, estabelece o art. 2º do CIRS que incide imposto sobre qual-
quer tipo de rendimentos de trabalho, excluindo as ajudas de custo que não excedam os limites legais.

XII) Deste modo, para ficar afastada a incidência do imposto sobre aquele montante, seria ne-
cessário que, o mesmo, não só fosse “qualificado” como ajudas de custo pela entidade patronal, como 
também que preenchesse os requisitos legais indispensáveis a ser considerado como ajuda de custo, de 
molde a sair do campo de incidência previsto no art. 2º do CIRS.

XIII) Prova essa que incumbiria ao impugnante (ao qual a fundamentação do acto deu a conhecer 
as razões que lhe permitiam reagir contra o mesmo) caso com ele não se conformasse, uma vez que a 
inspecção tributária indicou que o montante omitido correspondia efectivamente a remuneração, com 
indicação dos correspondentes preceitos legais ao abrigo dos quais deveriam aquelas importâncias ser 
tributadas, cumprindo as exigências de fundamentação do art. 268º n.º 3 da Constituição da República 
Portuguesa (CRP), e os requisitos previstos no artº. 82º do Código de Processo Tributário.

XIV) Como referido no relatório de inspecção, aqueles pagamentos assumem um carácter remu-
neratório.

XV) De facto, como sucede para a generalidade dos trabalhadores da ACTA, não são pagos ape-
nas de forma ocasional como sucederia no caso de reembolsos de despesas, mas têm características 
que indicam um carácter de remuneração permanente e de compensação pela prestação de trabalho 
na empresa: são permanentes; são pagos ao longo dos 12 meses do ano; constam dos recibos; têm um 
valor elevado face ao valor da remuneração base.

XVI) Adicionalmente não mostra comprovado que aqueles valores, nomeadamente quanto ao que 
respeita ao impugnante, constituem efectivamente o reembolso de despesas efectuadas ao serviço e em 
favor da entidade patronal e que, por razões de conveniência, foram suportadas por aquele, porque, 
como consta do supra mencionado relatório, não são apresentadas discriminações dos percursos, dias 
em que são efectuados e serviços realizados.

XVII) Ou seja, não obstante serem qualificados/contabilizados pela ACTA como “ajudas de custo” 
nenhum elemento de conexão existe entre aqueles pagamentos e verdadeiras ajudas de custo.

XVIII) Devendo concluir -se, contrariamente ao decidido pela douta sentença recorda, que a exi-
gência legal de fundamentação se encontra cumprida, tendo sido dado a conhecer o modo e as razões 
porque decidiu nos termos em que se decidiu proceder à correcção ora em crise.

XIX) Sendo que a fundamentação do acto de liquidação é clara, pois permite que se apreendam 
com precisão os factos e o direito com base nos quais se decidiu, é suficiente, pois possibilita ao seu 
destinatário um conhecimento concreto da motivação do acto, isto é, as razões de facto e de direito 



556

que determinaram a Administração Tributária a actuar como actuou, e é congruente, pois constitui a 
conclusão lógica e necessária dos motivos invocados como sua justificação.

XX) Assim encontra -se detalhadamente demonstrado o iter valorativo e cognoscitivo que levou 
a Administração Fiscal a decidir da forma como decidiu, não podendo deixar de se considerar que se 
encontra a decisão fundamentada, pelo menos no aspecto formal.

XXI) Questão diversa, seria se a douta sentença entendesse que a fundamentação substancial era 
incorrecta, isto é que os motivos indicados pela Administração Tributária não permitiam considerar 
que o valor corrigido respeitava a remunerações e não a ajudas de custo.

XXII) E designadamente se fosse apreciada a discordância do impugnante relativa às correcções 
preconizadas, e produzida prova que o impugnante recebeu aquelas “ajudas de custo” por despesas 
efectivamente efectuadas no interesse da empresa e não a título remuneratório.

XXIII) Porém, essa apreciação material não foi objecto da sentença.
XXIV) Nestes termos, a sentença recorrida, que apenas considerou não existir fundamentação 

formal, decidindo que não existia, não deve ser confirmada.
XXV) A sentença recorrida, ao assim não entender, apresenta -se ilegal por desconformidade com 

os preceitos acima assinalados, não merecendo por isso ser confirmada.
2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência de impugnação judicial deduzida contra 

liquidação de IRS (ano 1993) no montante de Esc. 645 625$00.
FUNDAMENTAÇÃO
1. O princípio constitucional da fundamentação dos actos administrativos (art. 268º nº3 CRP) foi 

densificado nos arts. 124º e 125º CPA e no art. 77º nºs 1 e 2 LGT (acto administrativo tributário)
O dever legal de fundamentação do acto administrativo cumpre uma dupla função:
 -endógena, ao exigir ao decisor a expressão dos motivos e critérios determinantes da decisão, 

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

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

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

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

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

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

2. No caso sob análise:
a) a fundamentação do acto tributário observou as características legais e cumpriu a sua dupla 

função endógena/exógena, nos termos supra enunciados.
b) o discurso jurídico da sentença, ao apreciar a questão da falta de fundamentação formal do 

acto tributário, efectua remissão para excerto de acórdão do TCA - Sul o qual, apesar de discorrer sobre 
aquele vício de forma, questiona a ausência de comprovação dos pressupostos de facto invocados pela 
administração tributária para o acto tributário, por isso apreciando obliquamente um vício de violação 
de lei por erro sobre os pressupostos de facto (cf designadamente 11 fls. 152)

3. O probatório da sentença é insuficiente para pronúncia do STA sobre a questão prejudicada do 
vício de violação de lei, eventualmente por falta de inquirição das testemunhas arroladas (despacho 
fls. 116; art. 715º nº2 CPC)

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 -declaração de inexistência de vício de forma do acto tributário (por falta de fundamentação)
 -devolução do processo ao TF Sintra para apreciação do vício de violação de lei.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 -A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) O Impugnante foi notificado da liquidação adicional de IRS n.º 4323362511, relativa ao ano 

de 1993, no total a pagar: 645 625$00, com data limite de pagamento: 08/02/1999  - cfr. fls. 18;
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B) A liquidação, referida em A, foi efectuada na sequência e com base numa fiscalização ao Im-
pugnante, no termo da qual foi elaborada, em 28/10/1998, a seguinte informação:

“No decurso da fiscalização efectuada ao contribuinte «ACTA  - ACTIVIDADES ELÉCTRICAS 
ASSOCIADAS, SA», NIPC 500 007 837, com sede na Av. Casal Ribeiro, n.º 18  - 8.º, freguesia de S.. 
Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, área do 4.º Bairro Fiscal de Lisboa, determinada pelas Ordens 
de Serviço n.º 68877 a 68880, de 23/05/96, foram detectadas algumas situações anómalas relativas a 
IRS, acerca das quais me cumpre informar o seguinte:

1. A referida empresa pagou no ano de 1993 aos seus funcionários remunerações constituídas 
por diversas componentes de cuja análise se concluiu apenas não terem sido sujeitas a tributação por 
retenção na fonte as «ajudas de custo».

2. No entanto, depois de analisadas as condições de atribuição das referidas «ajudas de custo», 
concluiu -se de forma inequívoca que estas assumem a natureza de complemento de remuneração, pelos 
diversos motivos que se passam a expor:

a) têm carácter permanente
b) são pagas pela totalidade dos dias de calendário ao longo dos 12 meses do ano (Assim poderá 

verificar -se o absurdo de uma pessoa estar em ajudas de custo de 1/Jan.º a 31/Dez.º)
c) encontram -se incluídas nos recibos de ordenados
d) não são apresentadas discriminações dos percursos, dias em que são efectuados e serviços 

realizados
e) aparecem sob duas ou mais designações («aj.custo» + «aj. custo suplementar»), de forma a 

que, numa primeira abordagem se conclua não terem sido excedidos os limites máximos permitidos 
para efeitos de exclusão de tributação

f) em termos globais, têm um valor muito elevado face ao montante da remuneracão -base
Trata -se, com efeito, de rendimentos da categoria A, enquadráveis na alínea e) do n.º 3 do Art.. 2.º 

do CIRS, pelo que esses valores devem ser acrescidos às restantes verbas sujeitas a retenção na fonte, 
atribuídas a cada empregado.

1. Mais se informa que a entidade pagadora, para além de não ter efectuado retenção na fonte 
sobre essas importâncias, não fez constar a referida verba na declaração a que se refere a al.c) do n.º 1 
do art. 114.º do CIRS (modelo 10), uma vez que não a entregou.

2. Relativamente ao empregado supra identificado, e face aos valores declarados, verifica -se que 
terão de ser acrescidas as seguintes importâncias:

«ajudas de custo)> (complemento de remuneração)  - a tributar: 1 371 580$00
Pelo facto de, nos termos do n.º 2 do art. 96.” do CIRS, com a redacção que lhe foi dada pelo 

Dec -Lei 267/91, de 6 de Agosto, caber ao titular dos rendimentos a responsabilidade originária do 
pagamento do imposto não retido, foi elaborado o respectivo mapa D C -1/D C -2

..28 de Outubro de 1998
A.P.F.T. de 2.” classe (N.º 11029)
M…”— cfr. informação a fls. 19;
C) A liquidação, referida em A, foi paga  - cfr. informação de fls. 57 do processo administrativo 

tributário apenso;
D) Em 07/05/1999, foram apresentados os presentes autos de impugnação  - cfr. carimbo, a fls. 2.
5 - A sentença sob recurso, com fundamento em vício de forma por falta de fundamentação, anu-

lou a liquidação adicional de IRS e juros compensatórios referente ao ano de 1993, em consequência 
do que, por se entender prejudicado, não foram objecto de conhecimento os vícios de lei por erro nos 
pressupostos de facto e de direito, errónea qualificação e quantificação dos rendimentos que também 
lhe vinham assacados.

Para tanto, ponderou -se na decisão que a fundamentação que fora aduzida em suporte dessa 
liquidação adicional era manifestamente insuficiente, obscura e contraditória, uma vez que não indi-
cava com clareza e congruência os seus elementos de facto e de direito, assentando em meros juízos 
conclusivos.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente Fazenda Pública, sustentando, no essencial, que 
a fundamentação indicada pela Administração Tributária revelava o iter valorativo e cognoscitivo que 
conduziu ao entendimento que o valor corrigido respeitava a remunerações e não a ajudas de custo.

Vejamos.
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 
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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, ao invés do que se entendeu na sentença recorrida, a fundamentação 
produzida revela com clareza e de forma circunstanciada as razões que permitiram a AT a considerar 
certas importâncias recebidas pelo ora recorrido não como ajudas de custo mas sim como vencimento, 
logo, passível de tributação.

De facto, como se alcança do probatório, o que vem elencado sob as alínea a) a f) da fundamen-
tação produzida não permite quaisquer dúvidas quanto às razões que levaram a AT a considerar certo 
percebimento como complemento remuneratório e não como ajudas de custo e tanto assim é que o ora 
recorrido na impugnação judicial que deduziu atribui à liquidação adicional em causa vícios de viola-
ção de lei que denotam um perfeito e cabal conhecimento dos motivos que conduziram às correcções 
efectuadas.

Questão diversa, mas que não foi enfrentada na sentença, é saber -se do eventual acerto do enten-
dimento perfilhado pela AT.

Impõe -se, portanto, concluir que a liquidação adicional impugnada se mostra fundamentada com 
suficiência bastante.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se, em consequência, a 
sentença recorrida, baixando os autos ao TAF de Sintra para conhecimento dos vícios de violação de 
lei atribuídos à liquidação, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Março de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Dulce Neto — António Calhau. 
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