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 Acórdão de 6 de Abril de 2011.

Assunto:

Imposto sucessório. Avaliação. Notificação com hora certa. Preterição de formalida-
des legais. Ineficácia dos actos subsequentes. Impugnação do acto de liquidação 
do imposto.

Sumário:

 I — O acto de notificação de um acto tributário, é um acto exterior e posterior a este 
e os vícios que afectem a notificação, podendo determinar a ineficácia do acto 
notificado, são insusceptíveis de produzir sua invalidade por não terem a ver com 
o próprio acto nem com os seus pressupostos.

 II — Sendo o acto de avaliação um acto destacável, a falta de notificação do mesmo 
apenas gera directamente a sua ineficácia, e não a invalidade dos actos subsequen-
tes, pois só a invalidade do acto destacável geraria a queda — invalidade — da 
liquidação subsequente, devendo a avaliação ser notificada com observância das 
formalidades legais.

Processo n.º 37/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Maria José Tomás Ruivo e Outros.
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 sentença da Mma. Juíza do 
TAF de Sintra que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Maria José Tomás Ruivo 
e outros, com os sinais dos autos, contra a liquidação efectuada no processo de imposto sucessório 
n.º 21033, e, em consequência, anulou a liquidação posta em crise, dela vem interpor recurso para este 
Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I - O presente recurso visa reagir contra a douta sentença declaratória da procedência total da 
impugnação deduzida contra as liquidações de imposto sucessório por óbito de José Jorge Ruivo.

II - Fundamentação da sentença recorrida (síntese): Pelo expendido, temos de concluir que 
os Impugnantes não foram notificados do resultado da 2.ª avaliação, donde, consequentemente, a 
liquidação sindicada em causa sofre de ilegalidade por falta de notificação do acto de avaliação.

III - Embora os Impugnantes dediquem parte significativa da p.i. da presente impugnação à in-
vocação de “Erro de facto e de direito na avaliação das sociedades”, nos § 27.º a 97.º (último) da p.i., 
indica -se no seu intróito bem como no requerimento de fls. 97 e 98 dos autos que os actos sindicados 
na presente impugnação são os actos de liquidação de imposto sucessório e não os actos de fixação 
de valores patrimoniais, designadamente as quotas das sociedades transmitidas aos herdeiros de José 
Jorge Ruivo e consubstanciados nos documentos de fls. 29 e ss e de fls. 100 e ss.

IV - Porém, ao contrário do que se afigura constar na douta sentença da qual se recorre, esses actos 
de liquidação não são os que aludem as als. D), E), G) e I) do probatório, uma vez que posteriormente 
aos mesmos foi apresentada reclamação contra os valores atribuídos aos bens móveis – cfr. als. L), M), 
N), O) e P) do probatório.

V - Assim, os actos de liquidação impugnados tiveram por base os valores fixados na segunda 
avaliação a que se refere as als. O) e P) do probatório.

VI - Ora, tais actos de avaliação e de liquidação não se poderão consumir um no outro ou sequer 
confundir -se entre si.

VII - Decorre da lei e é pacífico na Jurisprudência que o acto de avaliação embora seja preparató-
rio do acto de liquidação constitui um acto destacável susceptível de impugnação contenciosa directa 
– art.º 97.º do CIMSISD e art.º 134.º do CPPT.

VIII - Possuindo o acto de avaliação, relativamente ao acto final de liquidação, características de 
autonomia e prejudicialidade, não é possível conhecer na impugnação do acto de liquidação vícios 
atinentes ao acto destacável de avaliação, cuja sua não impugnação contenciosa, no meio próprio, 
poderia levar à sua consolidação na ordem jurídica.

IX - Mas se vêm os impugnantes atacar o valor apurado nessa segunda avaliação, ainda que por 
meio impróprio, o que não foi de resto apreciado na douta sentença da qual se recorre, jamais se poderia 
concluir que os impugnantes não foram notificados do resultado dessa segunda avaliação.
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X - Isto porque, por definição legal – art.º 35.º, n.º 1 do CPPT – a notificação é o acto pelo qual 
se leva um facto ao conhecimento de uma pessoa.

XI - E mesmo que existissem vícios nas notificações efectuadas, segundo documentos constantes 
dos autos, os mesmos deveriam considerar -se sanados pois com a presente impugnação fica demons-
trado que apesar de uma eventual omissão ou irregularidade foi conseguido o objectivo que se visava, 
nomeadamente, os destinatários terem -se apercebido do seu correcto alcance bem como das conse-
quências daí decorrentes, designadamente, a dedução em tempo da presente impugnação judicial, o 
apontado erro de facto e de direito à avaliação das quotas transmitidas, e até mesmo o pagamento do 
próprio imposto.

XII - Note -se que os vícios apontados na p.i., aos actos de liquidação, prendem -se com a irre-
gularidade dos actos de notificação – que afinal existiram, embora na perspectiva dos impugnantes 
irregularmente – das liquidações por ofensa ao disposto no art.º 268.º, n.º 3 da CRP e no art.º 36.º, n.º 2 
do CPPT, e não com irregularidades ou mesmo a inexistência de notificação do resultado da segunda 
avaliação das quotas.

XIII - Invocados apenas aqueles preceitos, e atendendo ao teor da p.i.  - § 6.º e ss, temos que os 
impugnantes consideram que a notificação das liquidações que lhes foi, portanto, efectuada não continha 
a fundamentação expressa e acessível obrigatória, bem como os meios de defesa e respectivo prazo.

XIV - Mas quanto a estes vícios, já se pronunciou esse Venerando Tribunal no sentido de que a 
falta de notificação desses requisitos exigidos pelas leis tributárias não geram a invalidade do acto 
notificado, mas apenas a possibilidade de recurso ao meio previsto no art.º 37.º do CPPT, o qual não 
foi desencadeado pelos impugnantes.

XV - É manifesto que os impugnantes ao deduzirem a presente impugnação conheciam não só 
a fundamentação do acto que impugnaram – as liquidações de imposto sucessório, como também os 
meios de defesa e prazo para tal que legalmente lhes são conferidos.

XVI - Só pela resposta de fls. 123 e ss dos autos, apresentada na sequência da contestação apre-
sentada pela FP, é que os impugnantes vêm arguir que não foram notificados do resultado da segunda 
avaliação, invocando sobretudo que nunca receberam “qualquer carta registada com aviso de recepção 
a notificá -los, quer da liquidação do imposto sucessório, quer do resultado da segunda avaliação”. 
Concluindo que “como as referidas notificações teriam que ser efectuadas por carta registada com 
aviso de recepção, verifica -se que a AF não cumpriu com a observância do formalismo legal a que 
está obrigada”.

XVII - Aproveitando a irregularidade da notificação com hora certa, por o funcionário não ter 
reunido a assinatura de testemunhas, afirmam os impugnantes que só com a junção do PAT, acrescente-
-se em 17/02/2005, foram confrontados com o teor do termo de avaliação elaborado em 27/04/2004.

XVIII - Da p.i. da presente impugnação decorre expressamente que os impugnantes sabem qual 
o valor que a AF fixou para as quotas de cada uma das sociedades transmitidas, o que não decorre 
do mapa demonstrativo da liquidação pois aí consta a quota parte de cada herdeiro da totalidade dos 
bens móveis transmitidos, mas também quais foram os critérios aplicados que conduziram à fixação 
daquele valor.

XIX - Decorrendo dos próprios actos que a finalidade visada com as notificações irregulares foi 
alcançada – levar o acto ao conhecimento dos destinatários – não poderá a irregularidade da notifica-
ção com hora certa, e note -se que não é posto em causa que a recepção da comunicação nos termos do 
art.º 241.º do CPC ser susceptível de anular as liquidações impugnadas, na medida em que os impug-
nantes foram notificados das liquidações impugnadas, bem como do conteúdo da segunda avaliação 
das quotas transmitidas, o que decorre necessariamente do teor da presente impugnação.

XX - Assim, a manter -se na ordem jurídica, a douta sentença ora recorrida revela uma inadequada 
interpretação e aplicação do art.º 35.º e 102.º do CPPT.

Contra -alegando, vieram os impugnantes dizer que:
1. Vem o presente recurso apresentado pelo Representante da Fazenda Nacional da sentença 

proferida pelo Tribunal a quo no âmbito do processo de impugnação movido pelos ora recorridos das 
liquidações de imposto sobre sucessões e doações emitidas no âmbito do processo de liquidação de 
imposto sucessório n.º 21033, aberto por óbito de José Jorge Ruivo, ocorrido a 30 de Outubro de 1993, 
que correu termos no 1.º Serviço de Finanças de Cascais.

2. Os impugnantes alegaram em síntese:
a) a nulidade das notificações efectuadas – quer do resultado da segunda avaliação, quer do próprio 

acto de liquidação do imposto – por preterição de formalidades essenciais, tais como:
 - violação dos deveres de fundamentação e de indicação dos meios de defesa nas notificações, 

quer do resultado da segunda avaliação, quer do próprio acto de liquidação de imposto;
 - violação de lei quanto aos procedimentos de notificação aos impugnantes, quer do resultado da 

segunda avaliação, quer do próprio acto de liquidação de imposto: falta de envio por carta registada 
com aviso de recepção;
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 - violação de lei quanto aos procedimentos de notificação por contacto pessoal dos impugnantes, 
quer do resultado da segunda avaliação, quer do próprio acto de liquidação de imposto;

b) a invalidade da liquidação por falta de notificação do relatório contendo os resultados da se-
gunda avaliação a todos os herdeiros;

c) a tempestividade da presente impugnação;
d) a ilegalidade na avaliação das quotas transmitidas por morte aos ora impugnantes;
e) a nulidade das próprias liquidações efectuadas em virtude do decurso do prazo de caducidade 

do direito a liquidar, como ainda
f) a prescrição da prestação tributária, que para todos os efeitos legais igualmente se invoca.
3. A sentença do Tribunal a quo veio a julgar a acção tempestiva e procedente, declarando a anu-

lação das liquidações impugnadas, com fundamento no vício procedimental grosseiro no que concerne 
à notificação do acto de segunda avaliação por preterição das seguintes formalidades essenciais:

a) não envio de notificação por carta registada com aviso de recepção,
b) tentativas de notificação pessoal sem a presença da testemunha legalmente exigida;
c) notificação pessoal em pessoa e em morada diversa do domicílio dos impugnantes; e
d) falta de notificação de todos os visados.
4. Contrapondo em sede de alegações – que contra o legalmente exigido não contêm conclusões 

mas tão somente a repetição do exacto articulado tal como se encontra plasmado nas páginas 1 a 5 – o 
Representante da Fazenda Pública apresentou os seguintes fundamentos:

a) que a presente impugnação assenta nos actos de liquidação propriamente ditos e não na ava-
liação das quotas; e

b) que as notificações realizadas no âmbito do processo de liquidação impugnado nos presentes 
autos não padecem de quaisquer vícios.

5. A liquidação encontra -se inquinada devido às várias nulidades procedimentais praticadas a 
montante do procedimento, designadamente por ilegalidade geradora de erro na avaliação ou por 
preterição de formalidades essenciais que impediram todos os visados de tomarem conhecimento de 
todos os elementos relevantes atinentes às mesmas, que não podem deixar de afectar o próprio acto de 
liquidação, ele próprio afectado por vícios geradores de nulidade, também eles aqui invocados pelos 
impugnantes.

6. Apesar de o acto de avaliação de quota ser susceptível de impugnação contenciosa directa, a 
ilegalidade que o afecta poderá – como acontece neste caso concreto – inquinar logicamente os actos 
subsequentes no processo, incluindo o próprio acto de liquidação de imposto, e estes serem impugnados 
com base em tais ilegalidades.

7. Quanto à questão das notificações em causa, dir -se -á que de facto, nos termos do artigo 35.º 
do CPPT, notificação é o acto pelo qual se leva um acto ao conhecimento de uma pessoa ou se chama 
alguém a juízo, o que significa que as notificações devem considerar -se não feitas sempre que não se 
levar o facto objecto de notificação ao conhecimento do respectivo destinatário.

8. Quanto à argumentação sobre a falta de recurso do mecanismo previsto no artigo 37.º do CPPT 
que segundo o Representante da Fazenda Pública se deveria ter lançado mão, valerá eventualmente 
para a notificação incompleta, mas nunca para a completa falta de notificação, uma vez que com a 
falta de notificação não poderá considerar -se ter sido dado conhecimento de um facto ao respectivo 
destinatário.

9. Foi o que, segundo o probatório, ocorreu relativamente às notificações da segunda avaliação.
10. De facto, não só as notificações dirigidas para os impugnantes, Maria José Tomás Ruivo, 

Carlos Jorge Tomás Ruivo e Hélder Jorge Tomás Ruivo foram efectuadas em morada diversa do seu 
domicílio mas também o impugnante Fernando Ruivo nunca recebeu o mandado com o resultado da 
segunda avaliação que consta de fls. 137.

11. Daqui decorre obviamente que a liquidação de imposto sobre sucessões e doações é igual-
mente nula por total ausência de notificação ao impugnante Fernando Ruivo do relatório contendo o 
resultado da segunda avaliação das quotas que compõem a herança a que se refere o imposto sucessório 
ora impugnado.

12. Mesmo assim, sempre se dirá que o n.º 2 do artigo 37.º do CPPT não refere que a falta de uso 
da faculdade concedida no n.º 1 implica a preclusão de qualquer um dos seus direitos, nomeadamente 
os de mais tarde em sede de impugnação vir a invocar alguma daquelas ilegalidades praticadas pela 
Administração Fiscal, uma vez que a função dos n.ºs 1 e 2 do artigo 37.º do CPPT é fornecer uma 
protecção adicional ao destinatário de notificações emitidas pela Administração Fiscal, não retirar -lhe 
protecção.

13. Sendo o recurso à faculdade prevista no n.º 1 do artigo 37.º do CPPT um ónus, não um dever.
14. Caso assim se não entenda, o que apenas se admite por mera cautela de patrocínio, os im-

pugnantes desde já invocam o mecanismo previsto no artigo 684.º -A do Código de Processo Civil, 
requerendo a título subsidiário a ampliação do âmbito do presente recurso, devido à necessidade de 
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apreciação de outros fundamentos da acção suscitados pelos impugnantes que não foram apreciados 
pelo tribunal recorrido, como sejam:

a) a violação de diversos preceitos legais que origina diversos vícios geradores de nulidade das 
notificações das liquidações efectuadas, não sanados até à presente data pela Administração Fiscal,

b) a nulidade das próprias liquidações efectuadas em virtude do decurso do prazo de caducidade 
do direito a liquidar,

c) a prescrição da prestação tributária, que para todos os efeitos legais igualmente se invoca, 
como ainda

d) a nulidade das próprias liquidações efectuadas, em virtude das diversas ilegalidades em que se 
basearam a atribuição de valor patrimonial dos bens que compõem a herança.

15. As notificações das liquidações efectuadas para levar ao conhecimento dos impugnantes são 
nulas ou inexistentes por violação de diversas disposições legais.

16. Por falta de fundamentação legalmente exigida violam o disposto no artigo 268.º da Consti-
tuição da República Portuguesa (CRP), bem como o disposto no n.º 2 do artigo 36.º do CPPT, e para 
as notificações feitas antes da entrada em vigor deste Código, o n.º 2 do artigo 64.º do anterior Código 
de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril.

17. As liquidações em causa por não conterem os mapas anexos (mapas com os valores dos bens 
que constituem a referida herança) nem tão pouco a fundamentação expressa e acessível obrigatória, a 
respectiva base legal, com indicação das concretas normas jurídicas que serviram de base à liquidação 
realizada, nem tão pouco o prazo e o meio de defesa de que podem lançar mão os destinatários violam 
igualmente o disposto no artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), bem como o 
disposto no n.º 2 do artigo 36.º do CPPT, e para as notificações feitas antes da entrada em vigor deste 
Código o n.º 2 do artigo 64.º do anterior Código de Processo Tributário aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 154/91, de 23 de Abril.

18. Donde decorre que estes actos, porque praticados em desrespeito das supra citadas normas, 
não podem produzir efeitos em relação aos impugnantes, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do CPPT.

19. Foi violado o disposto no artigo 114.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto 
sobre as Sucessões e Doações (CIMSISD) e no n.º 1 do artigo 38.º do CPPT porquanto as notificações 
em causa não terem sido efectuadas por carta ou postal registado com aviso de recepção.

20. Foi violado o disposto no n.º 5 do artigo 38.º do CPPT, uma vez que só excepcionalmente 
as notificações referidas no n.º 1 do artigo 38.º do CPPT poderiam ser efectuadas através de contacto 
pessoal com os notificados, nomeadamente depois de se frustrar a notificação por carta registada com 
aviso de recepção, o que não ocorreu.

21. Foi violado o n.º 2 do artigo 236.º do Código de Processo Civil aplicável por força do n.º 6 do 
artigo 38.º e do n.º 1 do artigo 192.º do CPPT no tocante à citação pessoal dos herdeiros impugnantes 
Maria José Tomás Ruivo, Carlos Jorge Tomás Ruivo e Hélder Jorge Tomás Ruivo porquanto os mesmos 
foram citados pessoalmente em local diverso da sua residência ou local de trabalho.

22. Foram violados o n.º 3 do artigo 190.º do CPPT e o artigo 240.º do CPC aplicável por força 
do n.º 6 do artigo 38.º e do n.º 1 do artigo 192.º do CPPT porquanto a notificação deveria ter sido feita 
mediante afixação da notificação no local mais adequado e na presença de duas testemunhas.

23. Foi violado o artigo 241.º do CPC, aplicável por força do n.º 6 do artigo 38.º e do n.º 1 do 
artigo 192.º do CPPT, por falta de realização da advertência ao notificando aí prevista.

24. Considerando -se inválidas pelos diversos vícios apontados as notificações das liquidações que 
se pretendeu realizar no âmbito do processo de liquidação de imposto sucessório n.º 21033, sempre 
se dirá que o direito da Administração Fiscal de liquidar imposto sucessório no âmbito do processo 
n.º 21033 se extinguiu entretanto por caducidade, de acordo com o artigo 92.º do CIMSISD, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro.

25. As prestações tributárias postas em crise no âmbito do presente processo respeitam às liqui-
dações de imposto sucessório relativo à herança de José Jorge Ruivo, falecido no dia 30 de Outubro 
de 1993, sendo que o respectivo prazo de prescrição, contado a partir do dia 1 de Janeiro de 1994, 
terminou no dia 31 de Dezembro de 2003, pelo que a pretensa dívida tributária, a existir, encontra -se 
certamente prescrita.

26. Caso assim se não entenda o que meramente se invoca subsidiariamente e se admite por 
cautela de patrocínio, sempre se dirá, como oportunamente se argumentou no requerimento inicial de 
impugnação, que a atribuição, no âmbito do processo de imposto sucessório que correu os seus termos 
com o n.º 21033, do 1.º Serviço de Finanças de Cascais, do valor de PTE 353.715.342$00 à quota 
detida pelo Sr. José Jorge Ruivo na sociedade Casal de Ouressa – Sociedade Urbanizadora, Lda., com 
o valor nominal de PTE 7.000.000$00, é manifestamente ilegal, por violar o disposto nos artigos 77.º 
e 20.º do CIMSISD, nos termos dos quais o valor das quotas é determinado pelo respectivo valor, de 
acordo com o último balanço.

27. A Administração Fiscal não só não atendeu na avaliação das quotas que compõem a herança 
ao valor do último balanço disponível relativo ao exercício de 1992,
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28. Como aplicou às quotas os critérios próprios da avaliação de imóveis,
29. E ao mesmo tempo socorrendo -se do valor de um terreno adquirido no ano de 1973, que a 

sociedade Casal de Ouressa – Sociedade Urbanizadora, Lda., efectivamente não possui.
30. A Administração Fiscal tinha todos os elementos bastantes para avaliar as quotas em função 

do seu património, sendo que na data do óbito que dá origem à transmissão da quota a sociedade apenas 
era proprietária de 11 dos 127 lotes do terreno original, todos com valores patrimoniais atribuídos pela 
Administração Fiscal.

31. Assim, a avaliação desta sociedade enferma de ilegalidade devendo consequentemente ser 
anulada a liquidação do imposto sucessório n.º 21033.

32. A avaliação efectuada pela Administração Fiscal da sociedade Joticasa – Sociedade de Cons-
truções, Lda., NIPC 500 734 682, está também inquinada de erro sobre os pressupostos de facto por-
quanto a Administração Fiscal, tendo em conta o balanço da sociedade de 31/12/92, sobreavaliou a 
quota do Sr. José Jorge Ruivo, na medida dos suprimentos constantes das contas àquela data, no valor 
de 259.963.725$00.

33. Sucede, porém, que em 15/07/93, 20/8/93 e 20/9/93 a sociedade Joticasa – Sociedade de 
Construções, Lda., havia reembolsado o falecido sócio dos seus créditos de suprimentos.

34. Assim, a liquidação do imposto sucessório enferma também neste ponto igualmente de errónea 
quantificação da quota transmitida, devendo ser consequentemente anulada.

35. A Administração Fiscal também avaliou erradamente a quota do Sr. José Jorge Ruivo na so-
ciedade Soportejo – Sociedade Agro -Industrial, Lda., uma vez que avaliou em 95.467.500$00 o direito 
de crédito, a título de suprimentos do Sr. José Jorge Ruivo sobre a mesma sociedade.

36. O certo é que, no dia 8/06/93, foram reembolsadas pela sociedade Soportejo, Lda., ao sócio Sr. 
José Jorge Ruivo as quantias de 11.467.500$00 e 13.500.000$00, num total de 24.967.500$00, tendo o 
crédito remanescente na sociedade, no valor de 70.500.000$00, sido cedido no dia 8/8/93 pelo Sr. José 
Jorge Ruivo ao sócio José Lavrador.

37. Pelo que, tendo ocorrido depois de 31/12/92, os referidos pagamentos da sociedade ao de 
cujus, bem como a transferência do crédito de suprimentos para o Sr. José Lavrador, o balanço àquela 
data não podia reflectir essa realidade.

38. O certo é que para efeitos da fixação do imposto sucessório o valor dos bens só pode ser o 
valor do momento em que tais bens transitam para a esfera patrimonial dos impugnantes.

39. Ora, encontrando -se devidamente comprovado o reembolso dos suprimentos efectuados pela 
sociedade ao de cujus, o valor do crédito sobre a sociedade não é o atribuído pela Administração Fiscal 
no valor de 95.467.500$00.

40. Pelo que também por este motivo a liquidação do imposto sucessório n.º 21033 enferma de 
errónea quantificação do facto tributário devendo igualmente ser anulada.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal, tendo vista, não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se apurada a seguinte factualidade:
A) Em 29.11.1993 foi instaurado o Processo de Liquidação de Imposto sobre as Sucessões e Do-

ações n.º 21033, que correu termos no Serviço de Finanças de Cascais -1, por óbito de José Jorge Ruivo 
ocorrido em 30.10.1993, sucedendo -lhe por herança: Maria José Tomás Ruivo (cônjuge), Carlos Jorge 
Tomás Ruivo (filho), Fernando Jorge Tomás Ruivo (filho) e Hélder Jorge Tomás Ruivo (filho menor).

B) A Divisão de Tributação do Património e Impostos sobre o Consumo procedeu à avaliação das 
quotas pertencentes ao autor da herança.

C) Em 27.01.1999 com base na avaliação foi emitida a liquidação do Imposto da qual resultou a 
importância a pagar de € 142.395,44.

D) Em 28.01.1999, por ofício n.º 0786, foi Carlos Jorge Ruivo, na qualidade de herdeiro, foi 
notificado da “liquidação efectuada no processo de imposto sucessório (…) que no prazo de 8 (oito) 
dias a contar da recepção da presente notificação poderá contestar, nos termos e com as limitações 
do art.º 87.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, no 
caso de não se conformar com os valores para liquidação do imposto. Assim, foi apurado o quinhão 
hereditário no valor de 124.590.896$00, e desta parte corresponde a bens móveis 113.331.491$13 e 
parte correspondente a bens imóveis 11.259.405$00, sobre o qual incidiu de IMPOSTO A PAGAR de 
28.579.724$00 a que corresponde de mobiliário 25.967.837$00 e de imobiliário 2.579.887$00” (Doc. 
fls. 171 e 172 do processo administrativo tributário em apenso).

E) Em 28.01.1999, a 1.ª Repartição de Finanças de Cascais remeteu a Fernando Jorge Tomás 
Ruivo, na qualidade de herdeiro, o ofício n.º 0787, endereçado para a Av. …, n.º …, 2750 Cascais, do 
qual consta: “liquidação efectuada no processo de imposto sucessório (…) que no prazo de 8 (oito) 
dias a contar da recepção da presente notificação poderá contestar, nos termos e com as limitações 
do art.º 87.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, no 
caso de não se conformar com os valores para liquidação do imposto. Assim, foi apurado o quinhão 
hereditário no valor de 124.590.896$00, e desta parte corresponde a bens móveis 113.331.491$13 e 
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parte correspondente a bens imóveis 11.259.405$00, sobre o qual incidiu de IMPOSTO A PAGAR de 
28.579.724$00 a que corresponde de mobiliário 25.967.837$00 e de imobiliário 2.579.887$00” (Doc. 
fls. 173 e 174 do processo administrativo tributário em apenso).

F) O ofício a que alude a alínea E) do probatório foi remetido com aviso de recepção, mostra -se 
este assinado, com data de 28.01.99, por pessoa diversa do Impugnante (Doc. fls. 173 e 174 do processo 
administrativo tributário em apenso).

G) Em 28.01.1999, a 1.ª Repartição de Finanças de Cascais remeteu a Hélder Jorge Tomás Ruivo, 
na qualidade de herdeiro, o ofício n.º 0788, endereçado para a Av. …, n.º …, 2750 Cascais, do qual 
consta: “liquidação efectuada no processo de imposto sucessório (…) que no prazo de 8 (oito) dias 
a contar da recepção da presente notificação poderá contestar, nos termos e com as limitações do 
art.º 87.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, no 
caso de não se conformar com os valores para liquidação do imposto. Assim, foi apurado o quinhão 
hereditário no valor de 124.590.896$00, e desta parte corresponde a bens móveis 113.331.491$13 e 
parte correspondente a bens imóveis 11.259.405$00, sobre o qual incidiu de IMPOSTO A PAGAR de 
28.579.724$00 a que corresponde de mobiliário 25.967.837$00 e de imobiliário 2.579.887$00” (Doc. 
fls. 175 e 176 do processo administrativo tributário em apenso).

H) O ofício a que alude a alínea G) do probatório foi remetido com aviso de recepção, mostra -se 
este assinado, com data de 28.01.99, por pessoa diversa do Impugnante (Doc. fls. 175 e 176 do processo 
administrativo tributário em apenso).

I) Em 28.01.1999, a 1.ª Repartição de Finanças de Cascais remeteu a Maria José Nunes Tomás 
Ruivo, na qualidade de herdeiro, o ofício n.º 0785, endereçado para a Av. …, n.º …, 2750 Cascais, do 
qual consta: “liquidação efectuada no processo de imposto sucessório (…) que no prazo de 8 (oito) 
dias a contar da recepção da presente notificação poderá contestar, nos termos e com as limitações 
do art.º 87.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, no 
caso de não se conformar com os valores para liquidação do imposto. Assim, foi apurado o quinhão 
hereditário no valor de 124.590.896$00, e desta parte corresponde a bens móveis 113.331.491$13 e 
parte correspondente a bens imóveis 11.259.405$00, sobre o qual incidiu de IMPOSTO A PAGAR de 
28.579.724$00 a que corresponde de mobiliário 25.967.837$00 e de imobiliário 2.579.887$00” (Doc. 
fls. 177 e 178 do processo administrativo tributário em apenso).

J) O ofício a que alude a alínea I) do probatório foi remetido com aviso de recepção, mostra -se 
este assinado, com data de 28.01.99, por pessoa diversa do Impugnante (Doc. fls. 177 e 178 do processo 
administrativo tributário em apenso).

L) Em 05.02.1999, os Impugnantes deduziram reclamação contra os valores atribuídos aos bens 
móveis que serviram de base à liquidação a que aludem as alíneas D), E), G) e I) do probatório (Doc. 
fls. 169 a 173 do processo administrativo tributário em apenso).

M) Em 05.11.1999, na sequência da reclamação a que alude a alínea L) do probatório, foi elaborado 
o “Termo de Avaliação de participações sociais”, no qual foi decidido manter os valores anteriormente 
apurados no que respeita à sociedade “Joticasa – Sociedade de Construções, Lda.” (Doc. fls. 167 do 
processo administrativo tributário em apenso).

N) Em 25.09.2003, foi efectuada a avaliação e lavrado o respectivo termo respeitante à quota da 
sociedade “Casal de Ouressa – Sociedade Urbanizadora, Lda.”, no qual foi decidido manter os valores 
fixados.

O) Em 20.11.2003, os Impugnantes apresentaram um requerimento a solicitar 2.ª avaliação por 
não se conformarem com os valores fixados (Doc. fls. 114 a 123 do processo administrativo tributário 
em apenso).

P) Em 27.04.2004, reuniu a Comissão para apreciação do pedido a que alude a alínea O) do pro-
batório, tendo decidido manter os valores que haviam sido atribuídos.

Q) Em 27.04.2004, o Chefe do Serviço de Finanças de Cascais  -1 determinou as notificações aos 
Impugnantes a fim de tomarem conhecimento do resultado da 2.ª avaliação efectuada em 27.04.2004 
e para, querendo, impugnarem a avaliação no prazo de 90 dias, e das quais se retira:

“Maria José Nunes Tomás Ruivo, residente na Av.ª …, …  - Cascais;
Fernando Jorge Tomás Ruivo, residente na Av.ª …, …  - Cascais;
Carlos Jorge Tomás Ruivo, residente na Av.ª …, …  - Cascais;
Hélder Jorge Tomás Ruivo, residente na Av.ª …, …  - Cascais” (Doc. fls. 127, 128, 129 e 130 do 

processo administrativo tributário em apenso).
R) Em 28.04.2004, o Chefe do Serviço de Finanças de Cascais  -1 emitiu os Mandatos, determi-

nando as notificações dos Impugnantes da liquidação efectuada no processo de imposto sucessório 
n.º 21022, e dos quais se extrai:

“Maria José Nunes Tomás Ruivo, residente na Av..., …  - Cascais;
Fernando Jorge Tomás Ruivo, residente na Av.ª …, …  - Cascais;
Carlos Jorge Tomás Ruivo, residente na Av.ª …, …  - Cascais;
Hélder Jorge Tomás Ruivo, residente na Av.ª …, …  - Cascais” (…)
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“na qual lhe é imputado o imposto sucessório de 80.518,49 euros (oitenta mil quinhentos e dezoito 
euros e quarenta e nove cêntimos, correspondendo na totalidade a bens móveis no valor de 322.073,97 
€, e declarar no prazo de oito (8) dias a contar da presente notificação se pretende pagar o imposto 
de pronto para poder beneficiar do desconto de 12.077,77 euros (…). Mais fica notificado(a) que o 
imposto estará a pagamento numa só prestação durante todo o mês de Junho/2004” (Doc. fls. 131, 
132, 133, 134, 135 do processo administrativo tributário em apenso).

S) Em 28.04.2004, a Administração Fiscal com vista à notificação antecedente reportada a Maria 
José Nunes Tomás Ruivo, Hélder Jorge Tomás Ruivo e Carlos Jorge Tomás Ruivo lavrou “Certidão 
de Notificação” das quais consta, designadamente, o seguinte: “Certifico que, hoje, pelas 14,00 horas, 
notifiquei o Sr. (…), na pessoa da (…) Dona Teresa Maria (…), ficando esta incumbida em entregar ao 
notificando” (Doc. fls. 140, 144, 148, 152, 156 e 160 do processo administrativo tributário em apenso).

T) Em 28.04.2004, a Administração Fiscal com vista à notificação reportada na alínea R) do 
probatório a Fernando Jorge Tomás Ruivo lavrou “Certidão de Notificação” da qual consta, designa-
damente, o seguinte: “Certifico que, hoje, pelas 14,00 horas, notifiquei o Sr. (…), na pessoa da (…) 
Dona Teresa Maria (…), ficando esta incumbida em entregar ao notificando” (Doc. fls. 135 e 136 do 
processo administrativo tributário em apenso).

U) Em 29.04.2004, foram emitidas NOTIFICAÇÃO COM HORA CERTA com o seguinte teor 
“Certifico que tendo vindo hoje pelas 15,00 horas a esta localidade de Cascais, à Av.ª …, …, freguesia 
de Cascais, do concelho de Cascais, a fim de notificar a Sr.ª Maria José Nunes Tomás Ruivo, conforme 
mandato que antecede, não pude levar a efeito essa diligência por não se encontrar presente na sua 
residência, não se saber onde está, nem a que horas virá, pelo que nos termos do n.º do art.º 240.º do 
Código do Processo Civil, designo o dia 30 de Abril de 2004, pelas 11,00 horas que voltarei a fim de 
conforme o n.º 2 do artigo supra citado proceder à notificação que hoje me propunha efectuar” (Doc. 
fls. 141 e 145 do processo administrativo tributário em apenso).

V) Em 30.04.2004, foi emitida CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO com o seguinte teor “Certifico 
que hoje dia 30 de Abril de 2004, pelas 11,00 horas, dia e hora que designei por aviso de notificação 
marcando hora certa nos termos do art.º 240.º do Código do Processo Civil, voltei à Av.ª …, …, fre-
guesia de Cascais, do concelho de Cascais, a fim de efectuar a notificação à Sr.ª Maria José Nunes 
Tomás Ruivo (2.ª avaliação) de todo o conteúdo do mandado que antecede.

A notificação foi efectuada: Caixa do Correio” (Doc. fls. 142 do processo administrativo tribu-
tário em apenso).

X) Em 30.04.2004, foi emitida CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO com o seguinte teor “Certifico 
que hoje dia 30 de Abril de 2004, pelas 11,00 horas, dia e hora que designei por aviso de notificação 
marcando hora certa nos termos do art.º 240.º do Código do Processo Civil, voltei à Av.ª …, …, 2750 
Cascais, a fim de efectuar a notificação à Sr.ª Maria José Nunes Tomás Ruivo (liquidação) de todo o 
conteúdo do mandado que antecede.

A notificação foi efectuada: Caixa do Correio” (Doc. fls. 146 do processo administrativo tribu-
tário em apenso).

Z) Em 29.04.2004, foram emitidas NOTIFICAÇÃO COM HORA CERTA com o seguinte teor 
“Certifico que tendo vindo hoje pelas 15,00 horas a esta localidade de Cascais, à Av.ª …, …, fregue-
sia de Cascais, do concelho de Cascais, a fim de notificar o Sr. Hélder Jorge Tomás Ruivo, conforme 
mandato que antecede, não pude levar a efeito essa diligência por não se encontrar presente na sua 
residência, não se saber onde está, nem a que horas virá, pelo que nos termos do n.º 1 do art.º 240.º do 
Código do Processo Civil, designo o dia 30 de Abril de 2004, pelas 11,00 horas que voltarei a fim de 
conforme o n.º 2 do artigo supra citado proceder à notificação que hoje me propunha efectuar” (Doc. 
fls. 149 e 153 do processo administrativo tributário em apenso).

AA) Em 30.04.2004, foi emitida CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO com o seguinte teor “Certifico 
que hoje dia 30 de Abril de 2004, pelas 11,00 horas, dia e hora que designei por aviso de notificação 
marcando hora certa nos termos do art.º 240.º do Código do Processo Civil, voltei à Av.ª …, …, 2750 
Cascais, a fim de efectuar a notificação ao Sr. Hélder Jorge Tomás Ruivo (2.ª avaliação) de todo o 
conteúdo do mandado que antecede.

A notificação foi efectuada: Caixa do Correio” (Doc. fls. 150 do processo administrativo tribu-
tário em apenso).

AB) Em 30.04.2004, foi emitida CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO com o seguinte teor “Certifico 
que hoje dia 30 de Abril de 2004, pelas 11,00 horas, dia e hora que designei por aviso de notificação 
marcando hora certa nos termos do art.º 240.º do Código do Processo Civil, voltei à Av.ª …, …, 2750 
Cascais, a fim de efectuar a notificação ao Sr. Hélder Jorge Tomás Ruivo (liquidação) de todo o con-
teúdo do mandado que antecede.

A notificação foi efectuada: Caixa do Correio” (Doc. fls. 154 do processo administrativo tribu-
tário em apenso).

AC) Em 29.04.2004, foram emitidas NOTIFICAÇÃO COM HORA CERTA com o seguinte teor 
“Certifico que tendo vindo hoje pelas 15,00 horas a esta localidade de Cascais, à Av.ª …, …, fregue-
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sia de Cascais, do concelho de Cascais, a fim de notificar o Sr. Carlos Jorge Tomás Ruivo, conforme 
mandato que antecede, não pude levar a efeito essa diligência por não se encontrar presente na sua 
residência, não se saber onde está, nem a que horas virá, pelo que nos termos do n.º 1 do art.º 240.º do 
Código do Processo Civil, designo o dia 30 de Abril de 2004, pelas 11,00 horas que voltarei a fim de 
conforme o n.º 2 do artigo supra citado proceder à notificação que hoje me propunha efectuar” (Doc. 
fls. 157 e 161 do processo administrativo tributário em apenso).

AD) Em 30.04.2004, foi emitida CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO com o seguinte teor “Certifico 
que hoje dia 30 de Abril de 2004, pelas 11,00 horas, dia e hora que designei por aviso de notificação 
marcando hora certa nos termos do art.º 240.º do Código do Processo Civil, voltei à Av.ª …, …, 2750 
Cascais, a fim de efectuar a notificação ao Sr. Carlos Jorge Tomás Ruivo (2.ª avaliação) de todo o 
conteúdo do mandado que antecede.

A notificação foi efectuada: Caixa do Correio” (Doc. fls. 158 do processo administrativo tribu-
tário em apenso).

AE) Em 30.04.2004, foi emitida CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO com o seguinte teor “Certifico 
que hoje dia 30 de Abril de 2004, pelas 11,00 horas, dia e hora que designei por aviso de notificação 
marcando hora certa nos termos do art.º 240.º do Código do Processo Civil, voltei à Av.ª …, …, 2750 
Cascais, a fim de efectuar a notificação ao Sr. Carlos Jorge Tomás Ruivo (liquidação) de todo o con-
teúdo do mandado que antecede.

A notificação foi efectuada: Caixa do Correio” (Doc. fls. 162 do processo administrativo tribu-
tário em apenso).

AF) Com data de 03.05.2004, foi remetido pelo Serviço de Finanças de Cascais  -1 à Impugnante 
Maria José Nunes Tomás Ruivo o ofício n.º 7258 comunicando -lhe que nos termos do art.º 241.º do 
CPC foi “notificada por hora certa em 2004 -04 -30 do conteúdo de dois mandados emitidos por este 
Serviço de Finanças, um, relativo ao resultado da 2.ª avaliação e outro, relativo à nota demonstrativa 
da liquidação, encontrando -se os originais apensos ao Proc.º de Imposto Sucessório n.º 21033 instau-
rado por óbito de José Jorge Ruivo.

Mais informo que foi ainda notificado em 28 -04 -2004 na pessoa da Sr.ª Teresa Maria de Moura 
Anjinho Tomás Ruivo, residente em Av...., …, …, 2750 Cascais, tendo esta ficado incumbida em lhe 
entregar os conteúdos dos mesmos Mandados” (Doc. fls. 163 do processo administrativo tributário 
em apenso).

AG) Com data de 03.05.2004, o Serviço de Finanças de Cascais  -1 remeteu aos Impugnantes 
Hélder Jorge Tomás Ruivo e Carlos Jorge Tomás Ruivo ofícios de igual teor declarativo ao que alude 
a alínea AF) do probatório (Doc. fls. 164 do processo administrativo tributário em apenso).

AH) As notificações com hora certa foram feitas apenas por funcionário sem a presença de tes-
temunhas.

AI) Em 29.09.2004, deu entrada em juízo a petição inicial que originou os presentes autos (Cfr. 
carimbo aposto a fls. 2 dos autos).

III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Sintra que julgou 
procedente a impugnação deduzida pelos ora recorridos contra a liquidação de imposto sucessório 
n.º 21.033, e, em consequência, anulou a liquidação impugnada.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” ter ocorrido vício procedimental na notificação do 
acto da 2.ª avaliação, tomado como base para a liquidação impugnada, e gerador da sua ilegalidade.

De acordo com a decisão recorrida, ter -se -ia verificado na notificação efectuada a preterição de 
formalidades essenciais, designadamente: falta de notificação de todos os interessados, tentativa de 
notificação pessoal sem a presença das testemunhas legalmente exigidas, notificação pessoal em pessoa 
e em morada diversa do domicílio dos interessados e não envio de notificação por carta registada com 
aviso de recepção.

Contra tal entendimento, reage agora a recorrente FP, sustentando, por um lado, não ser possível 
conhecer na impugnação do acto de liquidação vícios atinentes ao acto destacável de avaliação, cuja 
sua não impugnação contenciosa conduz à sua consolidação na ordem jurídica, e, por outro, que, a 
existirem vícios nas notificações efectuadas, os mesmos deveriam considerar -se sanados, pois com a 
apresentação da impugnação fica demonstrado que, apesar de uma eventual omissão ou irregularidade, 
foi conseguido o objectivo que se visava com aquelas notificações e que era levar o acto ao conheci-
mento dos destinatários.

Por seu turno, contra -alegando, vêm os impugnantes defender o julgado e, caso assim se não en-
tenda, requerer, a título subsidiário, a ampliação do âmbito do presente recurso, devido à necessidade 
de apreciação de outros fundamentos da impugnação por si suscitados e que não foram apreciados pelo 
tribunal recorrido.

Vejamos. A presente impugnação visa a liquidação de imposto sucessório, tendo como fundamento, 
entre outros, a preterição de uma formalidade legal ocorrida no procedimento avaliativo que esteve na 
sua base, designadamente a falta de notificação do acto de avaliação, donde, na perspectiva da decisão 
recorrida, a liquidação sindicada sofreria de ilegalidade.



568

Todavia, como se disse já no acórdão deste Tribunal de 24/1/2002, no processo n.º 26637, o acto de 
notificação de um acto de administrativo ou tributário, é um acto exterior e posterior a este e os vícios 
que afectem a notificação, podendo determinar a ineficácia do acto notificado, são insusceptíveis de 
produzir sua invalidade por não terem a ver com o próprio acto nem com os seus pressupostos.

O acto de avaliação era um acto destacável, para efeitos de impugnação contenciosa, como resulta 
do preceituado no art.º 97.º, § único, do Código da Sisa.

A falta de notificação deste acto não poderia constituir um vício do próprio acto, mas apenas 
poderia afectar a sua eficácia, nunca podendo conduzir à anulação do acto notificado.

Assim sendo, a falta de notificação do acto destacável apenas gera directamente a sua ineficácia, 
e não a invalidade dos actos subsequentes, pois só a invalidade do acto destacável geraria a queda 
 - invalidade  - da liquidação subsequente.

Transpondo tal tese para a hipótese dos autos, a alegada omissão, a verificar -se, não determinará 
a invalidade da liquidação do imposto, mas a sua ineficácia, devendo a avaliação ser notificada com 
observância das formalidades legais e, caso haja impugnação da avaliação e seja julgada procedente, 
a liquidação, então, cairá; caso contrário, ou à míngua de impugnação, a liquidação tornar -se -á eficaz.

Daí que, por essa razão, se imponha apurar se ocorreu, ou não, qualquer vício na notificação do 
acto da 2.ª avaliação levada a cabo pela Administração Tributária.

Por força do n.º 1 do artigo 36.º do CPPT, 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.

As notificações são efectuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de recepção sempre 
que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos contri-
buintes, como é no caso o acto que define o resultado da 2.ª avaliação (artigos 38.º, n.º 1 do CPPT e 
114.º do CIMSID).

As notificações serão pessoais nos casos previstos na lei ou quando a entidade que a elas proceder 
o entender necessário, sendo que às notificações pessoais se aplicam as regras sobre a citação pessoal 
(n.ºs 5 e 6 do artigo 38.º do CPPT).

Ora, no caso em apreço, foram emitidos mandados com vista à notificação pessoal dos impugnantes 
do resultado da 2.ª avaliação efectuada (v. alínea Q) do probatório).

Tal notificação poderia, assim, ser efectuada em qualquer lugar onde aqueles fossem encontrados, 
designadamente, na sua residência ou local de trabalho (artigo 232.º, n.º 1 do CPC).

Mas não sendo possível proceder à sua notificação por não os encontrar, deve o funcionário dei-
xar nota com indicação de hora certa para a diligência na pessoa encontrada que estiver em melhores 
condições de a transmitir ao notificando, ou, quando tal for impossível, afixar o respectivo aviso no 
local mais indicado (artigo 240.º, n.º 1 do CPC).

No dia e hora designados, o funcionário procede à notificação na pessoa do notificando, se o 
encontrar, ou, não o encontrando, na pessoa capaz que esteja em melhores condições de a transmitir, 
ou ainda, não sendo possível obter a colaboração de terceiros, a notificação é feita mediante afixação, 
no local mais adequado e na presença de duas testemunhas, da nota de notificação, com indicação dos 
elementos referidos no artigo 235.º do CPC, e declarando -se que o duplicado e os documentos anexos 
ficam à disposição do notificando na secretaria, sendo que, nestes casos, será ainda enviada carta re-
gistada ao notificando comunicando -lhe a data e o modo por que o acto se considera realizado, o prazo 
para oferecimento de defesa e as cominações aplicáveis à falta desta, o destino dado ao duplicado e a 
identidade da pessoa em quem a notificação foi realizada (artigos 240.º, n.ºs 2 e 4, e 241.º do CPC).

Assim sendo, vejamos, então, se neste caso foram cumpridas as formalidades legais exigidas.
Como resulta do probatório, o que sucedeu foi que a Administração Tributária utilizou a modali-

dade de notificação pessoal e as tentativas efectuadas para proceder à mesma foram feitas apenas por 
um funcionário [(cfr. alíneas T), U), X), AB) e AC)], sem a presença de qualquer testemunha, em clara 
violação do disposto no n.º 4 do artigo 241.º do CPC.

Acresce que, pese embora as certidões de notificação se mostrem assinadas por Teresa Maria Ruivo, 
o certo é que também naqueles documentos se mostra indicada a Avenida …, em Cascais, quando, na 
verdade, o domicílio dos impugnantes Maria José Ruivo, Carlos Jorge Ruivo e Hélder Jorge Ruivo, 
como era do conhecimento da AT, era na Avenida ….

Por outro lado, quanto ao impugnante Fernando Ruivo, consta ter sido notificado na pessoa de 
sua mulher de «tudo o que contém o mandado que antecede», sucedendo, porém, que este se refere 
apenas e tão só à liquidação do imposto [(v. alínea T)].

Razão por que, tendo sido efectuadas em desrespeito das supracitadas normas, as notificações em 
causa não poderão produzir efeitos em relação aos impugnantes, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do 
CPPT, constituindo preterição de formalidade, de que deriva não a ilegalidade do acto de liquidação 
de imposto subsequente, mas a sua ineficácia, devendo a avaliação ser notificada com observância das 
formalidades legais.
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Por último, importa referir que não é possível ao STA conhecer da invocada prescrição da pres-
tação tributária, à míngua dos elementos pertinentes, sendo que todas as demais questões suscitadas 
se mostram prejudicadas.

Além de que não tem aplicação, no caso, o mecanismo previsto no art.º 684 -A do CPC, pois se, 
como dizem os recorridos, os fundamentos em causa não foram apreciados, então a parte vencedora 
 - os impugnantes  - em nada decaíram, como o exige o preceito em causa.

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, julgando todavia a liquidação 
ineficaz.

Custas pelos recorridos, na instância e neste STA, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 6 de Abril de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 6 de Abril de 2011.

Assunto:

Anulação de venda. Erro sobre as qualidades do objecto transmitido por falta de 
conformidade com o que foi anunciado.

Sumário:

 I — A anulação da venda poderá ser requerida, nos termos do disposto no artigo 257.º, 
n.os 1, alínea a), e 2 do CPPT, dentro do prazo de 90 dias a contar da data da venda 
ou da que o requerente tome conhecimento do facto que servir de fundamento à 
anulação, com fundamento na existência de algum ónus real que não tenha sido 
tomado em consideração e não haja caducado ou em erro sobre o objecto trans-
mitido ou sobre as qualidades por falta de conformidade com o que foi anunciado.

 II — Tendo sido anunciada a venda de um estabelecimento de restaurante, mas estando, 
aquando da venda, o local licenciado apenas para a actividade de bar, conforme 
informação camarária posterior à venda, verifica -se o erro sobre as qualidades 
do bem vendido, por falta de conformidade com o que fora anunciado, devendo a 
venda ser anulada.

Processo n.º 106/11 -30.
Recorrente: Isabel Vieira dos Santos Águas Correia e Outro.
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 – Isabel Vieira dos Santos Águas Correia e António Manuel da Cruz Correia, com os sinais dos 
autos, não se conformando com a decisão da Mma. Juíza do TAF de Loulé que julgou improcedente 
a requerida anulação da venda realizada no processo de execução fiscal n.º 1112200001033492, do 
Serviço de Finanças de Portimão, dela vêm interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

1.ª - É juridicamente irrelevante o que ocorreu na anterior acção de anulação da venda, porque a 
presente acção de anulação tem diversa causa de pedir.

2.ª - Para que a venda executiva deva ser anulada basta que, como fundamento, se verifique o erro 
sobre as qualidades do bem vendido, por falta de conformidade com o que fora anunciado, nos termos 
dos artigos 257.º, n.º 1, alínea a) do CPPT e 908.º, n.º 1 do CPC, sem que seja necessário verificarem -se 
outros requisitos próprios do regime geral do erro.

3.ª - Bar e restaurante constituem realidades diferentes, material e juridicamente.
4.ª - Tendo sido anunciada a venda de um estabelecimento de restaurante, mas, estando, aquando 

da venda, o local licenciado apenas para a actividade de bar conforme informação camarária posterior 
à venda, verifica -se o erro sobre as qualidades do bem vendido, por falta de conformidade com o que 
fora anunciado, e a venda executiva deve ser anulada.
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Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece 

provimento, devendo ser revogada a sentença recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se assente a seguinte factualidade:
a) Na execução fiscal n.º 1112200001033492 e apensos, instaurado contra Manuel Lourenço, Ldª, 

NIPC 500 179 468, foi penhorado em 8 de Novembro de 2007 um estabelecimento comercial, direito 
ao trespasse e bens móveis (auto de penhora de fls 7, dos autos, que se dá por reproduzido para todos 
os efeitos legais);

b) Por despacho proferido em 20 de Março de 2009, foi ordenada a venda judicial por meio 
de propostas em carta fechada para o dia 16 de Junho de 2009, pelas 10,00 horas (fls 11, dos autos);

c) O Edital  - Anúncio é do seguinte teor (fls 53, dos autos):
EDITAL – ANÚNCIO
Convocação de Credores e Venda Judicial
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)
Estabelecimento comercial sito no Largo Gil Eanes, n.º 23, r/c, na cidade de Portimão, freguesia 

de Portimão, deste concelho, onde a executada exerce a sua actividade de restaurante, designado por 
Restaurante O Palaio, que inclui os seguintes elementos: o direito ao trespasse e arrendamento das 
instalações compostas por 4 divisões, constituído em regime de prédio urbano em propriedade total 
sem andares nem divisões susceptíveis de utilização independente, inscrito na respectiva matriz pre-
dial urbana sob o artigo n.º 1579, sendo senhorias a Srª. D. Elisa Paula Lourenço de Oliveira Oeiras 
Lopes, com domicilio na Rua …, n.º … — … em QUEIJAS e a Srª Maria Luísa Lourenço de Oliveira 
Pinto Domingos, com domicílio na Rua …, n.º … Alapraia  - ESTORIL, com a renda mensal à data da 
penhora, que teve lugar no dia 4 -11 -2007, de € 158.00, constituído pelos seguintes bens móveis adstritos 
a actividade: 11 molduras; Alguns painéis de azulejos; Placa menu decorativa e expositor menu; Diver-
sos vasos com suporte de ferro;84 cadeiras e 17 mesas de restaurante;1 vitrine Gayac c/ 6 couvetes; 1 
vitrine Marirol de peixe; Diverso material de cozinha, loiças de barro, cálices e copos, pratos brancos 
e cálices, talheres e utensílios de cozinha; Diversas travessas e pratos, frigideiras e assadeiras, bem 
como louças diversas; 1 carro Flambe Tropical/Tábua Mogno; 1 louceiro; 1 Tela Tec. Fibra; Diverso 
equipamento de cozinha;1 lava loiça inox/fogão Goliath Duplo;2 ventiladores de tecto;1 frigorífico de 
duas portas —600; 1 máquina de lavar loiça gastro 450; 1 arca congeladora/chapa inox;

1 mesa inox/grelha e chapa;1 frigorífico;1 grelhador Gresilva;2 exaustores EDM -80;1 telecopia-
dor Xerox FC 155;1 aparelho de ar condicionado;1 Cofre; Diversas frigideiras e assadeiras de barro, 
encontrando -se todo este material em bom estado de conservação. Está pendente uma acção judicial 
pelos senhorios intentada contra a executada e fiel depositário que deu entrada no Tribunal Judicial da 
Comarca de Portimão em 09 de Julho de 2007 cuja decisão produz efeitos contra o novo adquirente.

TEOR DO ANÚNCIO
José Joaquim Cabrita Duarte, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças PORTIMÃO -1112, faz 

saber que no dia 2008 -10 -28, pelas 11:00 horas, neste Serviço de Finanças, sito em URBANIZAÇÃO 
DO FOJO – QUINTA DO MORAIS, LOTE 11, PORTIMÃO, se há -de proceder à abertura das propostas 
em carta fechada, para venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra 
indicado, para pagamento da dívida no valor de 25.421,16€, sendo 19.085,08€ de quantia exequenda 
e 6.336,08€ de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2ª publicação, citando os 
credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo de 15 dias, 
contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real, sobre o bem 
penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

O valor base da venda é de 22.750€, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) JOSÉ ANTÓNIO CABRITA LOPES, residente em … – …  - POR-

TIMÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado, entre as 
10:00 horas do dia 2008 -08 -19 e as 19:00 horas do dia 2008 -10 -27 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 11:00 horas do dia 
2008 -10 -28, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o propo-
nente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda 1112.2008.190,

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2008 -10 -28 às 11:00h), 
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada 
verba (250º/2 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na Secção 
de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas 
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de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser depositados na 
mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir -se -á logo 
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente só um 
dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário proceder -se -á 
a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MANUEL LOURENÇO LDA
Morada: LG GIL EANES 23 R/C PORTIMÃO
NNIF/NIPC 500179468
d) No auto de abertura e aceitação das propostas de 16 de Junho de 2009, foi aceite a proposta da A. 

no valor de €37.000,00, para aquisição dos bens em causa, formulado pela Internet (fls 109, dos autos);
e) A A. não se encontrava presente no acto de abertura de propostas, pelo que foi remetido o 

oficio n.º 6321, datado de 16 de Junho de 2009, com A/R, que foi assinado em 2 de Julho de 2009, a 
notificar para efectuar o pagamento da totalidade do preço no prazo de 15 dias a contar da notificação 
(fls 110 e 111, dos autos);

f) Em 23 de Junho de 2009 deu entrada no Serviço de Finanças de Portimão requerimento da A. 
a solicitar que se desse sem efeito a sua proposta por se haver desinteressado da mesma (fls 116, dos 
autos);

g) Por oficio n.º 6641 datado de 25 de Junho de 2009 foi remetido à A. notificação pessoal a 
comunicar que a proposta a vincula e as repercussões do não acatamento, recebida em 28 de Julho de 
2009 (fls 117 a 120, dos autos);

h) Em 5 de Agosto de 2009 deu entrada novo requerimento da A solicitando que a venda fique sem 
efeito por ter erroneamente pensado que estaria a fazer uma proposta de aquisição do imóvel (fls 133 
e 134, dos autos);

i) Por oficio n.º 8849, datado de 11 de Setembro de 2009 foi remetido ofício acompanhado do 
despacho de fls 137 a 139, que se dá por reproduzido para todos os efeitos legais recebido em 15 de 
Setembro de 2009 (fls 140 e 141, dos autos);

j) Ao aceder ao site, utilizando os passos aí indicados, não pensava que estava a fazer proposta da 
compra da casa porque no site dizia que se estiver interessado na aquisição, poderá entregar proposta 
em carta fechada (depoimento de Maria Amélia Ferreira);

k) Em 11 de Setembro de 2009 deu entrada a primeira acção de anulação da venda, com funda-
mento em erro sobre o objecto transmitido (carimbo aposto no rosto de fls 142, dos autos);

l) Em 7 de Dezembro de 2009 foi proferida decisão de improcedência, sobre a acção de anulação 
da venda referida no ponto anterior (fls 169 a 177, dos autos);

m) Com data de 9 de Dezembro de 2009 foi enviada notificação ao mandatário da A da decisão 
proferida na acção de anulação da venda referida no ponto k) (fls 186, dos autos);

n) Em 24 de Fevereiro de 2010 a Câmara Municipal de Portimão enviou resposta ao “pedido de 
informação relativa ao estabelecimento “O Palaio” sito no Largo Gil Eanes, n.º 23 r/c, em Portimão, 
Procº n.º 617/04 e ADTº n.º 9101/10, nos seguintes termos:

“Em conformidade com o solicitado, informa -se que o estabelecimento denominado “PALAIO”, 
na morada acima indicada, se encontra a funcionar há vários anos com um alvará sanitário n.º 1265/84, 
para estabelecimento de bebidas “BAR”, quando a sua actividade é de restauração (restaurante).

A firma proprietária MANUEL LOURENÇO, LDª, apresentou nesta câmara municipal um pro-
cesso de alterações com o n.º 617/04, para a adaptação de um estabelecimento de bebidas a restauração 
(restaurante), este processo nunca foi aprovado, no entanto as obras encontram -se realizadas. De acordo 
com o Dec. Lei. n.º 234/07, a realização de obras no estabelecimento, leva à caducidade do alvará sa-
nitário n.º 1265/84, pelo que o estabelecimento se encontra a funcionar sem autorização de utilização.

Este assunto já tinha sido informado pela divisão de fiscalização em 03/02/2010, tendo tido 
despacho do Sr. Vereador …, a câmara municipal manifesta a intenção de proceder à caducidade do 
alvará sanitário, bem como ao encerramento do estabelecimento, podendo o proprietário, querendo, 
pronunciar -se no prazo de 10 dias de acordo com os artigos 100 e 101 do CPA, findo o qual e na au-
sência de resposta a câmara agirá de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser dado conhecimento aos requerentes.”.
o) Em 2 de Março de 2010 a ora Autor requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Portimão 

requereu a anulação da venda (fls 195 a 197, dos autos);
p) Com o requerimento referido no ponto anterior a requerente juntou a informação referida em 

n) (fls 198, dos autos);
q) Em 21 de Abril de 2010 deu entrada a presente acção de anulação da venda (carimbo aposto 

no rosto de fls 212, dos autos).
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Loulé que julgou 

improcedente a anulação de venda requerida pelos ora recorrentes com fundamento em desconformidade 
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com o que foi anunciado, uma vez que inexiste título legítimo para o funcionamento do estabeleci-
mento, facto de que só tiveram conhecimento através de informação prestada pela Câmara Municipal 
de Portimão.

Considerou a Mma. Juíza “a quo” que, não sendo indicado no anúncio que o estabelecimento 
está licenciado ou que tipo de licença tem para o seu funcionamento, e que mesmo caducando um 
licenciamento no local sempre existe a possibilidade para obter novo licenciamento, seja para bar, seja 
para restaurante, não havia desconformidade entre o que foi anunciado e o existente.

Contra tal entendimento, reagem os recorrentes, sustentando que bar e restaurante constituem 
realidades diferentes, material e juridicamente, pelo que, tendo sido anunciada a venda de um estabe-
lecimento de restaurante, mas constatando -se agora que o local em causa, aquando da venda, se encon-
trava apenas licenciado para a actividade de bar, sem autorização de utilização como restaurante, se 
verifica erro sobre as qualidades do bem vendido, por falta de conformidade com o que fora anunciado, 
determinante da anulação da venda.

Vejamos. A anulação da venda poderá ser requerida, nos termos do disposto no artigo 257.º, n.ºs 1, 
alínea a), e 2 do CPPT, dentro do prazo de 90 dias a contar da data da venda ou da que o requerente 
tome conhecimento do facto que servir de fundamento à anulação, com fundamento na existência de 
algum ónus real que não tenha sido tomado em consideração e não haja caducado ou em erro sobre o 
objecto transmitido ou sobre as qualidades por falta de conformidade com o que foi anunciado.

Como sublinha Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, vol. II, pág. 582, o erro 
sobre as qualidades que releva para efeitos de anulação tem de se consubstanciar em divergência entre 
as qualidades do objecto e o teor dos editais ou anúncios.

Na decisão recorrida, embora se faça alusão a uma anterior pretensão dos recorrentes e acção 
de anulação da venda, tanto no elenco dos factos provados como na fundamentação de direito, daí se 
não extraiu qualquer consequência quer ao nível do caso julgado quer ao nível da tempestividade da 
presente acção.

E, a nosso ver, bem, porquanto, constituindo a causa de pedir não o facto abstracto configurado 
na lei mas o facto concreto e particular que no caso sub judice se apresenta, o que se constata é que 
a causa de pedir numa e noutra acção não é idêntica (a primeira baseava -se em erro sobre o objecto 
– os recorrentes alegavam pensar tratar -se da venda do imóvel onde fica situado o estabelecimento 
comercial em vez da venda do direito ao trespasse do restaurante; já a presente acção baseia -se na falta 
de qualidade do estabelecimento vendido), pelo que inexiste caso julgado.

Por outro lado, podendo a anulação da venda ser requerida, nos termos do n.º 2 do artigo 257.º 
do CPPT, no prazo de noventa dias a contar da data em que o requerente teve conhecimento do facto 
que serve de fundamento da anulação, e se, como resulta do probatório, os recorrentes só tomaram 
conhecimento da realidade do estabelecimento adquirido através da resposta da CMP em 24/2/2010, é 
evidente que a presente acção entrada em 21/4/2010 se mostra, por isso, tempestiva.

No caso em apreço, como alegam os recorrentes, foi anunciada a venda de estabelecimento co-
mercial onde a executada exerceria a sua actividade de restaurante, tendo aqueles vindo a saber poste-
riormente, através de informação prestada pela CMP que tal estabelecimento estava apenas licenciado 
para funcionar como bar, e tendo a Câmara Municipal, inclusive, manifestado já a intenção de declarar 
caduco esse alvará e proceder ao seu encerramento, por a executada nele ter feito obras de adaptação 
sem aprovação das mesmas pela Câmara.

Ou seja, os recorrentes adquiriram, através de venda realizada no processo executivo, um estabe-
lecimento como sendo de restaurante, quando, afinal, o mesmo apenas tinha na altura da venda licença 
de funcionamento como bar, e preparando -se até a Câmara Municipal para, entretanto, declarar caduco 
esse alvará e proceder ao encerramento do estabelecimento.

Daí que, apesar de anunciado como restaurante, a verdade é que os recorrentes são confrontados 
agora com o facto de não poderem explorar o estabelecimento como restaurante porque ele não estava, 
nem está, licenciado como tal.

É certo que, como se refere na decisão recorrida, os recorrentes não estão impossibilitados de 
requererem novo alvará de funcionamento e a Câmara Municipal lho vir a conceder, mas não é menos 
verdade que, apesar de anunciada a venda de estabelecimento onde a executada exercia a actividade de 
restaurante, no momento da venda não existia título válido que permitisse o seu funcionamento como 
restaurante mas tão só como bar, sendo que bar e restaurante não são a mesma realidade.

O objecto transmitido não tinha, assim, as características que foram anunciadas, havendo, por isso, 
fundamento para a anulação da venda, com base em erro sobre as qualidades do objecto transmitido 
por falta de conformidade com o que foi anunciado, pois quem se propõe comprar um estabelecimento 
de restaurante é, naturalmente, para nele poder exercer aí essa actividade, devidamente licenciada, e 
de acordo com a regulamentação em vigor para o local.

Razão por que, verificando -se um dos pressupostos do artigo 257.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, a 
decisão recorrida que assim não entendeu não pode, pois, manter -se.
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IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
STA em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, e, em consequência, anular a 
venda realizada, com fundamento em desconformidade com o que foi anunciado.

Custas pela Fazenda Pública, apenas na instância.

Lisboa, 6 de Abril de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 6 de Abril de 2011.

Assunto:

Taxa de Publicidade. Regulamento Municipal. Constitucionalidade.

Sumário:

Caracterizando -se como verdadeiras taxas as quantias cobradas ao abrigo dos arti-
gos 3.º e 16.º do Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa pela 
emissão de licença por colocação, em prédios de propriedade privada, de letreiros 
e anúncios de natureza comercial, não podem tais normas ter -se por organicamente 
inconstitucionais, apesar de não constarem de diploma emanado da Assembleia da 
República ou do Governo, por ela autorizado.

Processo n.º 119/11 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa.
Recorrido: Portis — Hóteis Portugueses, S. A.
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 TT de Lisboa, julgou 

procedente a impugnação deduzida pela Portis  - Hotéis Portugueses, SA., contra a liquidação das taxas 
de publicidade, emitidas em 12/3/2009, através da relação valorizada n.º 700000039134, correspon-
dente às facturas nºs 520000103091, 520000107177, 520000110390, 520000110453, 520000111542 
e 520000111543, no montante total de Euros 25.387,35, relativas à renovação de licenças de publi-
cidade referentes a letreiros e anúncios publicitários instalados em estabelecimentos hoteleiros da 
impugnante.

1.2. A recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1ª. A douta sentença recorrida incorre em erro de direito, violando o disposto nos artigos 238º, 

n.º 4 e 241º, ambos da Constituição da República Portuguesa (CRP), bem como o n.º 2, do artigo 4º, da 
Lei Geral Tributária (LGT) e a alínea b), do n.º 1, do art. 6º, do Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais, por concluir que o tributo em apreço configura um imposto por inexistência de sinalagma e, 
consequentemente, por considerar inconstitucionais as normas contidas nos artigos 3º e 16º, do Re-
gulamento de Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa, ao abrigo das quais foram efectuadas as 
liquidações;

2ª. Na verdade, os actos de liquidação controvertidos não padecem de quaisquer vícios, revestindo 
a natureza jurídica de taxas;

3ª. A ora Recorrida foi notificada, por intermédio da relação valorizada n.º 700000039134 (facturas 
nºs. 520000103091, 520000107177, 520000110390, 520000110453, 520000111542 e 520000111543), 
emitida em 31 de Março de 2009, dos actos de liquidação das taxas decorrentes das licenças de publi-
cidade exterior colocada em estabelecimentos hoteleiros da Recorrida (Hotéis Ibis Malhoa, Novotel 
Lisboa e Mercure Lisboa);

4ª. Tais actos de liquidação reportam -se à renovação de licenças de publicidade colocada nas facha-
das dos ditos edifícios, de que a Recorrida é titular e a que se referem os processos de licenciamentos iden-
tificados nos autos (Regs. nºs. 223/PUB/94, 84/03, 9468/ADM/98, 4333/02, 1121/PUB/94e1162/PB/85);

5ª. Ao contrário do decidido na douta Sentença recorrida, as quantias liquidadas e cobradas na 
sequência do licenciamento de publicidade e respectivas renovações revestem a natureza de taxas, 
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desde logo por constituírem contrapartida da emissão de licença, v.g., da remoção de obstáculo ao 
comportamento do particular;

6ª. A douta Decisão recorrida peca, salvo o devido respeito, por desconsiderar, não só os poderes 
regulamentar e tributário dos municípios, os quais assumem particular relevo na matéria ora em dis-
cussão, como a própria definição, legalmente consagrada, de taxa;

7ª. A Constituição da República Portuguesa atribui, às autarquias locais, poderes tributários pró-
prios, nos casos e nos termos previstos na lei (cfr. n.º 4, do art. 238º), concedendo -lhes, ainda, receitas 
tributárias próprias, igualmente nos termos em que a lei o previr (cfr. § único do art. 254º);

8ª. De tais normas resulta que os municípios dispõem, por um lado, de poder tributário próprio, 
na medida e nos termos em que for previsto por lei e, por outro lado, de património e finanças próprios;

9ª. Mais conferiu o legislador constitucional, aos municípios, poder regulamentar  - art. 241º da 
CRP  -, habilitando -os, designadamente, a definirem os termos do exercício do referido poder tributário;

10ª. O legislador, na definição da Lei Fundamental, concedeu aos municípios, de forma expressa, 
um conjunto de atribuições, entre as quais se destacam o exercício de poderes tributário e regulamentar, 
habilitando -os, não só a liquidarem e cobrarem as taxas que se encontrem previstas na lei, como é o 
caso da taxa devida pelo licenciamento de publicidade, como a definirem, de forma geral e abstracta, 
os termos em que o pretendem fazer;

11ª. De acordo com o art. 3º do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, as taxas das autar-
quias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um serviço público local, na utilização 
privada de bens do domínio público e privado das autarquias locais ou na remoção de um obstáculo 
jurídico ao comportamento dos particulares;

12ª. Acresce, nos termos das alíneas b) e c), do art. 6º, do mesmo Diploma, que as taxas muni-
cipais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela actividade dos municípios, 
designadamente (...) pela concessão de licenças;

13ª. Por seu turno, a Lei das Finanças Locais consagra como receita municipal o produto da 
cobrança de taxas (...) resultante da concessão de licenças pelo município (cfr. alínea c) do art. 10º), 
podendo aquelas ser criadas nos termos definidos no já mencionado Regime Geral das Taxas (cfr. n.º 1 
do art. 15º);

14ª. Conclui -se, pois, que se encontra expressamente prevista na Lei, não só a competência, atri-
buída aos municípios, para licenciar aquelas actividades, de cariz publicitário, como a habilitação para 
liquidar e cobrar as taxas inerentes a tais licenciamentos;

15ª. Acresce a competência para definir os termos em que pretendem proceder à liquidação e co-
brança de tais taxas, na medida em que lhes é igualmente atribuído poder regulamentar, pelo, art. 241º 
da Constituição da República Portuguesa, bem como pelo n.º 1, do art. 8º, do Regime Geral das Taxas 
das Autarquias Locais;

16ª. O Código da Publicidade considera como tal qualquer forma de comunicação feita por en-
tidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal 
ou liberal, com o objectivo directo ou indirecto de: a) Promover, com vista à sua comercialização ou 
alienação, quaisquer bens ou serviços (art. 3º);

17ª. Concretamente, a afixação de mensagens publicitárias de natureza comercial, na área de cada 
município, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal respectiva, nos termos do disposto no 
art. 1º, da Lei n.º 97/98, de 17 de Agosto, diploma que regula a afixação de tais mensagens e que, para 
além de remeter o licenciamento da publicidade para competência municipal, atribui à mesma a definição 
dos critérios de licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho (cfr. n.º 2 do art. 1º);

18ª. No Município de Lisboa, o licenciamento da Publicidade encontra a sua sede no Regula-
mento de Publicidade  - Edital n.º 35/92, de 19 de Março, com a redacção dos Editais n.º 42/95, de 25 
de Abril e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais nºs. 16331, de 12/03/1992, 61, 
de 25/04/1995, e 66, de 30/05/1995;

19ª. As taxas concretamente aplicáveis a cada licenciamento são as estabelecidas na Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais (TTORM) em vigor aquando do mesmo, nos termos do art. 16º do 
referido Regulamento, sendo que, para o licenciamento em causa nos autos, as taxas foram liquidadas 
tendo por base os valores estabelecidos na TTORM em vigor para o ano de 2009, publicada no Boletim 
Municipal n.º 777, de 8 de Janeiro de 2009;

20ª. O aludido Regulamento estabelece que, para a afixação das referidas mensagens publicitárias, 
em locais públicos ou privados, é sempre necessário o licenciamento prévio respectivo, uma vez que, 
nos termos do n.º 1, do seu art. 2º, o mesmo é aplicável a qualquer forma de publicidade de natureza 
comercial e a todos os suportes de afixação ou inscrição de mensagens publicitárias;

21ª. Nos termos do n.º 1, do art. 3º, do mesmo Regulamento, encontra -se sujeita a licenciamento 
prévio da Câmara Municipal a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços 
afectos ao domínio público, ou dele visíveis;

22ª. Do Regulamento da Publicidade, em estrita obediência aos ditames que motivaram a atri-
buição do licenciamento da publicidade aos municípios, constam os limites que o município de Lisboa 
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estabeleceu para o exercício de tais actividades, nos arts. 4º a 6º do mencionado Regulamento, dos 
quais se destacam, a título de exemplo, os atinentes à protecção da estética ou ambiente dos lugares ou 
da paisagem (art. 4º), ou a protecção da segurança de pessoas e bens (art. 6º);

23ª. Tais limites decorrem directamente da referida Lei n.º 97/98, que regulamenta o sector e 
atribui à defesa dos mesmos a principal razão de ser da outorga aos municípios de atribuições em sede 
de licenciamento de actividades publicitárias. A necessidade de tal protecção tem origem no facto de 
a publicidade ter o seu impacto ao nível do domínio público;

24ª. Ao domínio público pertencem, de acordo com as alíneas d) e f), do n.º 1 e do n.º 2 do art. 84º 
da CRP, todas as vias públicas, designadamente as estradas, as ruas, os passeios, bem como os jardins, 
os viadutos ou as pontes, cuja protecção e fiscalização o legislador entendeu ser de atribuir aos municí-
pios, os quais as asseguram, mediante a verificação das condições e limites da sua utilização, definidos 
no âmbito do licenciamento;

25ª. O art. 4º da já referida Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, sob a epígrafe "critérios de licencia-
mento e de exercício", determina condições de emissão de tais licenciamentos, nas quais predominam 
a segurança ambiental, rodoviária, estética, etc., valores de que os municípios são, por lei, constituí-
dos guardiães e que o município de Lisboa, no referido Regulamento de Publicidade, salvaguardou;

26º. Dúvidas não restam, assim, de que existe contraprestação, para a Recorrida, do licenciamento 
da publicidade;

27ª. Acresce que a publicidade cujo licenciamento motivou a liquidação em causa nos presentes 
autos é visível do domínio público municipal, permitindo aquele, à Recorrida, o uso privativo do mesmo, 
em determinados termos, faculdade que lhe é permitida pela CML, mediante a remoção do obstáculo 
a tal comportamento, por via do licenciamento;

28ª. Com o licenciamento da publicidade, é facultada, ao respectivo titular, uma utilização indi-
vidualizada do domínio público, configurada no veicular da mensagem que pretende transmitir, aos 
particulares que circulam no espaço público de onde aquela é visível. Pode mesmo afirmar -se, que a 
motivação do licenciamento da publicidade é, precisamente, o facto de todo e qualquer cidadão poder 
circular livremente na via pública e, logo, ser potencialmente receptivo ao conteúdo das mensagens 
publicitárias;

29ª. O uso comum do domínio público é o de qualquer cidadão que circula no espaço público, 
porque aquele retira deste a utilidade normal que o mesmo visa proporcionar, sendo, em simultâneo, o 
destinatário das mensagens que aquela afixa e sujeita a licenciamento. A Recorrida, munida da licença 
de publicidade, seja esta inicial ou correspondente a uma renovação, dispõe de uma utilidade especial 
do domínio público;

30ª. Mais, na situação em concreto considerada, atendendo à figura jurídico -tributária de taxa, 
existe ab initio um dos pressupostos necessários à verificação da mesma, o que é fácil concluir da noção 
adoptada pelo legislador ordinário no art. 4º da LGT, no qual, sob a epígrafe pressupostos dos tributos 
se estabelece 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;

31ª. A definição de taxas adoptada na LGT, supra citada, corresponde à adoptada pela doutrina 
tradicional, de acordo com a qual qualquer uma daquelas situações pode conduzir, legitimamente, à 
cobrança de taxas;

32ª. A dita previsão identifica três tipos de situações que podem dar origem à liquidação e cobrança 
de taxas, as quais são, notoriamente, alternativas, estranhando -se como pode a douta Sentença recorrida, 
salvo o devido respeito, ignorar a letra da lei e concluir que o tributo ora em causa não configura um 
deles, quando é liquidado e cobrado como contrapartida pela emissão de uma licença/remoção de um 
obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares;

33ª. Mais, tal opção legislativa foi recentemente reforçada no já mencionado Regime Geral das 
Taxas das Autarquias Locais, no qual é expressamente prevista, como já se referiu, a possibilidade de 
cobrança de taxas municipais pela emissão de licenças;

34ª. Da antedita definição legal advém, natural e directamente, a natureza do tributo em apreciação, 
devido ao facto de, correspondendo a emissão/renovação da licença, per se, a remoção de obstáculo 
jurídico ao comportamento dos particulares, o valor liquidado como contrapartida da mesma revestir, 
desde logo, carácter de taxa, de acordo com o conceito adoptado pelo legislador, na Lei Geral Tributária 
e recentemente reiterado, no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais;

35ª. Pelo que, ainda que inexista outra contraprestação por parte do Município e este se limite à 
emissão/renovação da licença, não merece provimento a interpretação adoptada pela douta Sentença 
recorrida;

36ª. Mais, tal interpretação, a vingar, redundaria em inconstitucionalidade, por via da clara vio-
lação dos poderes tributário e regulamentar, atribuídos pelos arts. 238º, n.º 4 e 241º da Constituição 
da República Portuguesa aos municípios, bem como da respectiva autonomia financeira, igualmente 
consagrada na Lei Fundamental, e em manifesto erro de direito, por violar a Lei Geral Tributária e o 
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais;
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37ª. Na realidade, caso a licença fosse facultada sem o pagamento de qualquer contrapartida, seria 
possibilitada à Recorrida, pelo menos, a remoção de um obstáculo jurídico ao seu comportamento, sem 
que existisse, para o município, a correlativa taxa, em clara violação dos princípios disciplinadores do 
ordenamento constitucional e jurídico -tributário em vigor, do qual decorre, directa e expressamente, a 
natureza do tributo liquidado e cobrado à ora Recorrida;

38ª. A liquidação da taxa impugnada, como contrapartida do licenciamento descrito nos autos, 
é perfeitamente válida e eficaz, como se conclui de todo o enquadramento legal supra, actuando a 
Recorrente, tanto no licenciamento e respectivas renovações, quanto na liquidação e cobrança das 
correspectivas taxas, no exercício de competências que lhe são constitucional e legalmente atribuídas, 
em consonância com o conceito de taxa adoptado pelo nosso legislador ordinário e de harmonia com 
regulamentos municipais aprovados na sequência de lei habilitante expressa (não só quanto à previsão 
do licenciamento como à da liquidação de taxas, em concreto);

39ª. Apesar da jurisprudência em que a Decisão recorrida se arrima, a verdade é que a corrente 
interpretativa que se defende foi recentemente acolhida pelo Tribunal Constitucional, que no douto 
Acórdão n.º 177/2010, publicado no Diário da República n.º 110, 2ª Série, de 8 de Junho de 2010, face 
ao enquadramento jurídico supra e destacando particularmente a redacção da Lei Geral Tributária e do 
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, veio pronunciar -se pela legalidade da liquidação, por 
parte dos municípios, de taxas de publicidade, ainda que referentes a publicidade afixada em prédios 
particulares e a renovações de licenciamentos anteriores;

40ª. Interpretação reiterada, igualmente pelo Tribunal Constitucional, na Decisão Sumária 
n.º 417/2010, de 11 de Outubro, confirmada no Acórdão n.º 436/2010, de 10 de Novembro (Proc. 
n.º 633/10), tendo os Venerandos Senhores Conselheiros reconhecido a inversão de anterior orientação;

41ª. Em suma, o Tribunal Constitucional, perante a disciplina jurídica que rege a liquidação e co-
brança de taxas pelos municípios, firmou a natureza da taxa devida pelo licenciamento de publicidade, 
ainda que colocada em imóveis particulares e reportada à renovação do mesmo;

42ª. Assim, não pode concordar -se com a qualificação jurídica em que a douta Sentença Recorrida 
assenta a decisão, nem com a interpretação que defende do nosso ordenamento jurídico, constitucional 
e tributário, uma vez que, como se demonstrou, não reveste natureza de imposto a quantia liquidada 
e cobrada pela Recorrente, uma vez que a mesma constitui contrapartida pela emissão/renovação da 
licença de publicidade de que a Recorrida é titular, tout court;

43ª. Repete -se, com a sujeição a licenciamento da publicidade, nos actuais termos, os municípios 
foram, por lei, incumbidos da protecção de um bem público, defendendo -o e protegendo -o em cada 
licenciamento, pela verificação das condições do mesmo, pelo que o Regulamento da Publicidade e 
a TTORM, designadamente as citadas disposições e concretamente os arts. 3º e 16º daquele, não en-
fermam de quaisquer vícios, por se encontrarem perfeitamente conformes com as leis que habilitam a 
CML, no exercício de poder tributário constitucionalmente previsto e legalmente cometido, a cobrar 
taxas como contrapartida pelo licenciamento de publicidade e correspectivas renovações, mesmo se 
afixada em imóveis privados, como é o caso dos autos;

44ª. Só pode concluir -se pela inexistência de quaisquer obstáculos legais à criação da taxa de 
publicidade pela Assembleia Municipal de Lisboa e, logo, pela legalidade e exigibilidade da taxa cuja 
liquidação se encontra em crise, nos termos do disposto nos artigos 3º e 16º, ambos do Regulamento de 
Publicidade, aduzidos supra, e na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais de 2009, não violando 
tais normas qualquer disposição constitucional, designadamente o disposto no n.º 3, do artigo 103º e 
na alínea i), do n.º 1, do artigo 165º, da CRP;

45ª. Consequentemente, a Sentença recorrida incorre em (manifesto) erro de direito, violando o 
disposto nos artigos 238º, n.º 4 e 241º da CRP, bem como o n.º 2, do artigo 4º, da LGT e a alínea b), 
do n.º 1, do artigo 6º, do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, ao recusar aplicar as normas 
constantes dos artigos 3º e 16º, do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, com fundamento 
em inconstitucionalidade orgânica, por violação do disposto no n.º 2, do artigo 103º e da alínea i), do 
n.º 1, do artigo 165º, da CRP;

46ª. Nos termos do exposto, deverá ser aquela Sentença revogada e substituída por outra, que jul-
gue as normas dos artigos 3º e 16º, do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa conformes 
aos princípios da Constituição da República Portuguesa e, consequentemente, julgue improcedente a 
impugnação judicial e mantenha os actos de liquidação impugnados.

Termina pedindo que seja revogada a sentença recorrida e, nessa medida, se mantenham os actos 
de liquidação da taxa de publicidade impugnados.

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:
«Com efeito a posição jurídica assumida pela sentença recorrida está de acordo com a jurisprudência 

dominante deste Supremo Tribunal Administrativo que tem vindo a decidir que o tributo designado por 
taxa de publicidade tem a natureza jurídica de imposto (por inexistência de nexo sinalagmático) quando 
a publicidade é afixada em suportes instalados em propriedade privada  - cf. Acórdãos de 10.12.2003, 
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26820, de 26.01.2005, recurso 1167/04, de 19.03.2003, recurso 1930/02, de 20.04.2008, recurso 206/08, 
de 28.04.2010, recurso 138/10, e de 19.05.2010, recurso 116/10, todos in www.dgsi.pt.

Também o Tribunal Constitucional vem sublinhando, de forma dominante, que não podem 
configurar -se, do ponto de vista jurídico -constitucional, como "taxas" as importâncias exigidas pelas 
autarquias, a título de licença de publicidade ou sua renovação, nos casos em que tal licenciamento não 
confere ao particular a remoção de um obstáculo jurídico à respectiva actividade, consistente na utiliza-
ção de bens semi -públicos ou colectivos  - vide, neste sentido. Acórdãos 558/98, 63/99, 32/00 e 92/02.

Sendo certo que, como também vem afirmando o Tribunal Constitucional, não constitui «contra-
prestação», susceptível de integrar aquele conceito, o mero exercício de actividades gerais de polícia por 
tais entes públicos, com vista à fiscalização do cumprimento pelo particular dos condicionamentos ou 
requisitos a certa e específica utilização dos bens de que é proprietário  - vide neste sentido, os acórdãos 
464/2004, de 23.06.2004, 34/04 de 14.01.2004, 364/01 de 10.07.2001, e 437/2003, de 30.09.2002, que 
incidiu sobre o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 15.05.2002, todos publicados no site 
do Tribunal Constitucional.

No caso dos autos, está em causa a taxa de publicidade devida pela afixação de mensagens publi-
citárias em prédio particular, dela não resultando qualquer utilização dos referidos bens semi -públicos 
ou colectivos, pelo que, não tendo sido aduzidos argumentos novos e de relevo em sentido contrario, 
deverá corroborar -se aquele entendimento jurisprudencial.

Nestes termos, e pese embora a jurisprudência do Tribunal Constitucional citada pela recorrente, 
como vimos não uniforme, somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, 
confirmando -se o julgado da 1ª instância.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A). A impugnante foi notificada, por ofício datado de 31 de Março de 2009, dos actos de liquidação 

das taxas relativas a licença de publicidade exterior nos seus estabelecimentos hoteleiros denominados 
Hotel IBIS MALHOA, sito na Av. José Malhoa, Lote H, em Lisboa, HOTEL NOVOTEL LISBOA, 
sito na Av. José Malhoa, n.º 1, em Lisboa, e HOTEL MERCURE LISBOA, sito na Av. José Malhoa, 
n.º 1684, em Lisboa  - fls. 14;

B). Os referidos actos referem -se à renovação de licenças concedidas para a afixação de anúncios 
publicitários relativamente aos hotéis referidos em A, colocados nas fachadas dos edifícios onde os 
hotéis estão instalados  - facto admitido (fls. 22 e contestação de fls. 60);

C). Os edifícios referidos em B são propriedade da Impugnante, como afirma a Impugnante e 
como se confessa na Contestação.

3.1. Considerando que vem invocada a ilegalidade dos actos de liquidação impugnados por incons-
titucionalidade das normas em que se fundamentaram, os arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade, 
aprovado pela Assembleia Municipal de Lisboa e publicado no Diário Municipal de 19/3/1992, que, no 
entender da Impugnante, violaram os arts. 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP [correspondentes 
aos anteriores arts. 106º, n.º 2 e 168º, n.º 1, alínea i)], a sentença recorrida veio a julgar procedente 
a impugnação, aderindo, no essencial, à jurisprudência, que cita e transcreve, do Tribunal Constitu-
cional e do STA, e concluindo que, por não haver qualquer oneração especial de um serviço público, 
nem qualquer utilização de um bem público ou semipúblico, dado que o local questionado pertence 
a particulares, terá o tributo em causa de ser considerado um imposto, pelo que as normas contidas 
nos arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, ao abrigo das quais foram 
emitidas as liquidações de taxa impugnadas, padecem de inconstitucionalidade orgânica por violação 
dos referidos arts. 103º, n.º 2, e 165º, n.º 1, alínea i) da Constituição, o que determina a ilegalidade de 
tais liquidações.

3.2. A recorrente discorda do assim decidido, sustentando, em suma, que a sentença incorre em 
erro de direito, violando o disposto nos arts. 238º, n.º 4 e 241º da CRP, no n.º 2 do art. 4º da LGT e na 
alínea b) do n.º 1 do art. 6º do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, por concluir que o tributo 
em apreço configura um imposto por inexistência de sinalagma e, consequentemente, por considerar 
inconstitucionais as normas contidas nos arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, ao abrigo das quais foram efectuadas as liquidações, sendo que estas não padecem 
de quaisquer vícios, revestindo a natureza jurídica de taxas.

3.3. A questão a decidir no presente recurso resume -se, pois, à de saber se os tributos denominados 
“taxas” cobrados pela Câmara Municipal de Lisboa relativamente a instalação de publicidade em prédios 
urbanos particulares constituem, efectivamente, taxas ou se são de qualificar como impostos.

Vejamos.
4.1. As normas que suportam a liquidação impugnada são os arts. 3º e 16º do Regulamento de 

Publicidade do Município de Lisboa (publicado no Edital n.º 35/92, do Diário Municipal n.º 16.336, 
de 19/3/92, com a redacção dos Editais n.º 42/95, de 25/4 e 53/95, publicados, respectivamente, nos 
Boletins Municipais n.º 16331, de 12/3/1992, 61, de 25/4/1995, e 66, de 30/5/1995), sendo que, no 



578

caso dos autos, as taxas aplicadas (de acordo com o disposto no art. 16º do referido Regulamento), 
foram liquidadas tendo por base os valores estabelecidos na Tabela de Taxas e Outras Receitas Muni-
cipais (TTORM) em vigor para o ano de 2009, publicada no Boletim Municipal n.º 777, de 8/1/2009.

E os referidos artigos 3º e 16º do citado Regulamento dispõem o seguinte:

«Artigo 3º

(Licenciamento prévio)

1. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços afectos ao domínio 
público, ou deles visíveis, fica sujeita a licenciamento prévio da Câmara Municipal.

2. Exceptuam -se do disposto no número anterior as marcas, objectos e quaisquer referências a 
bens ou produtos expostos no interior do estabelecimento.»

«Artigo 16º

(Taxas)

1. São aplicáveis ao licenciamento e renovações previstos neste regulamento as taxas estabelecidas 
na Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais.

2. Salvo disposição em contrário, as entidades legalmente isentas do pagamento de taxas às Au-
tarquias não estão isentas do licenciamento a que se refere este Regulamento».

4.2. É sabido que quer o imposto quer a taxa constituem receitas públicas coactivamente impostas: 
o que distingue estes tributos é a perspectiva teleológica de cada um deles, na medida em que enquanto 
o imposto «... é uma prestação pecuniária, coactiva e unilateral, sem carácter de sanção, exigida pelo 
Estado com vista à realização de fins públicos» (cfr. Prof. Teixeira Ribeiro, Lições de Finanças Públicas, 
Coimbra, 1977, 262) a taxa tem «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» (Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, Vol. I, 
Lisboa, 1981, pag. 42), ou seja, pressupõe uma contraprestação por parte do ente público que a exige, 
a verificar -se na respectiva génese, e que deve concretizar -se naquela prestação de serviço público, na-
quele acesso à utilização de bens do domínio público ou na remoção do obstáculo jurídico à actividade 
do particular (cfr. Casalta Nabais, Contratos Fiscais, Coimbra 1994, 236).

Noutro local, este mesmo autor sublinha, aliás, que apenas constituirão verdadeiras taxas as que, 
«para além de se configurarem como tributos bilaterais, baseados portanto numa relação do tipo do 
ut des ou sinalagmática, tiverem por critério a ideia de proporcionalidade entre a prestação pública 
e a contraprestação em que se consubstancia a taxa, ou seja, se tiverem por base o princípio da equi-
valência (…) entre prestação e contraprestação. (…) Pois se isto se não verificar, então estaremos, se 
não em termos da ciência das finanças ou mesmo do direito financeiro, pelo menos em termos jurídico-
-constitucionais, perante verdadeiros impostos, com todas as consequências que daí derivam, seja em 
sede do princípio da legalidade fiscal, que impede os municípios de os instituir sem lei prévia, seja 
do princípio da igualdade fiscal, que implica que os mesmos sejam aferidos com base na capacidade 
contributiva e não com base no princípio da proporcionalidade, por que se afere a igualdade das ta-
xas» (Por um Estado Fiscal Suportável  - Estudos de Direito Fiscal; Almedina, 2005, pags. 583 e 584).

Na definição legal e doutrinal da taxa individualiza -se, pois, um aspecto estrutural da mesma (a 
sinalagmaticidade ou bilateralidade) e, em consequência, os respectivos pressupostos da sua cobrança.

E, como aponta Saldanha Sanches, sendo a bilateralidade um aspecto estruturante da natureza 
da taxa, ela «só poderá ter lugar quando se trate de um qualquer bem que seja divisível, ou seja, que 
possa ser prestado em unidades individualizadas. Não basta que a receita obtida por meio da taxa seja 
usada na cobertura de despesas respeitantes ao mesmo grupo de habitantes, à mesma comunidade local 
que a suporta. Terá de haver uma mais estreita correlação entre o destinatário do encargo financeiro e 
o beneficiário da despesa pública para que possamos estar perante uma taxa. E esta existência de um 
sinalagma, ainda que expresso sob variadas formas, constitui uma condição para que uma qualquer 
imposição administrativa possa ter a qualidade de taxa, com todas as consequências que lhe são ine-
rentes, principalmente quanto ao seu modo de criação, pois as taxas estão excluídas da reserva de lei 
em sentido formal, a qual é uma condição orgânica para a criação de impostos.

É esta característica  - a sinalagmaticidade  - que lhe permite que, no Estado de Direito, as taxas não 
sejam criadas por lei em sentido formal. Com efeito, é precisamente o facto de à relação sinalagmática 
em que assentam permitir o controlo do valor da taxa, ao contrário do que se passa nos impostos, em 
que não há parâmetros de controlo imediatos quanto à sua medida, que justifica a não sujeição das 
taxas às apertadas vinculações (formais e materiais) do princípio da legalidade, que são uma garantia 
dos destinatários dos impostos. (…)
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Não podemos esquecer que o cerne da definição de taxa se encontra, como vimos, no conceito 
de sinalagma: onde este falte, falta a taxa  - mesmo que estejamos perante uma das circunstâncias pres-
suponentes elencadas. Como vimos, não basta que haja estrutura formalmente sinalagmática para que 
haja taxa. O conceito de sinalagma deve ser material e incluir um qualquer equilíbrio interno que há -de 
passar sempre pela necessidade de, a prestação pública envolver algum facere, um facere dispendioso 
que beneficie o sujeito passivo de forma individualizável e que deverá ser suportado por este e não 
pelos recursos gerais do ente público.

No caso da cobrança de prestações pecuniárias pela prestação de um qualquer serviço público, a 
total inexistência de sinalagma material é mais difícil de se verificar (…)

No caso de cobrança de taxas pela mera utilização do domínio público, sem qualquer actividade 
por parte do detentor desse mesmo domínio público, não há um custo a cobrir e as receitas serão, deste 
modo, afectas às necessidades gerais do sujeito activo  - por um lado, falta o parâmetro de controlo do 
montante fixado e, por outro, verifica -se a afectação de receitas a necessidades gerais, característica do 
imposto.» (Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed. Coimbra Editora, 2007, pags. 31 e sgts.).

A propósito do conceito de remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares, este 
mesmo autor escreve, ainda, o seguinte (ob. cit., pags. 33 e sgts):

«A remoção de um limite jurídico é outra daquelas a que podemos chamar justificações tradicio-
nais para a cobrança de taxas. Porém, desde há muito que se colocam algumas reservas a esta forma de 
legitimação das taxas. Como observava Teixeira Ribeiro, há que distinguir entre a remoção de limites 
jurídicos que “possibilita a utilização de um bem semi -público e a que a não possibilita”.

O que quer dizer que não podem ser cobradas taxas pela remoção de limites jurídicos criados de 
forma artificial por uma entidade dotada de poderes públicos, com o único objectivo de legitimar a 
cobrança de uma taxa.

Se assim não fosse, as autarquias poderiam, por exemplo, vir afirmar que, mesmo no caso de 
concessões feitas pelo Estado, os serviços por este concessionados só poderiam ter presença física no 
espaço do concelho mediante o pagamento de uma taxa por atribuição de uma licença pelo município. 
Ora, mesmo perante um caso em que havia, efectivamente, poder de licenciamento e superintendência 
por parte do município, foi outra a posição tomada pelo Tribunal Constitucional, a propósito da tentativa, 
por parte de um município, de cobrar uma taxa pela realização de publicidade em veículos automóveis 
que circulassem no espaço do concelho».

Estas características que a doutrina vem apontando à caracterização da taxa encontram, aliás, 
assento legislativo no n.º 2 do art. 4º da LGT.

4.3. Também a jurisprudência do Tribunal Constitucional se tem debruçado sobre esta temática, 
socorrendo -se essencialmente de um critério que pode qualificar -se como “estrutural”, porque assente 
na “unilateralidade” dos impostos (cfr., por exemplo, os acs. nºs. 76/88, 412/89, 382/94, publicados 
respectivamente no DR, I Série, n.º 93, de 21/4/1988, II Série, n.º 213, de 15/9/1989 e II Série n.º 208, 
de 8/9/1994), admitindo ainda, porém, como factor adicional de ponderação, um elemento de carácter 
finalístico: que se tome em consideração a “razão de ser ou objectivo das receitas em causa”, quer para 
recusar a certas receitas o carácter de imposto, quer como argumento ponderoso para afastar o carácter 
de taxa a uma dada prestação pecuniária coactiva (cfr. por exemplo, o ac. n.º 70/92, publicado no DR, 
II Série, n.º 189, de 18/8/1992).

E esta orientação jurisprudencial foi, até 2010, a dominantemente seguida pelo Tribunal Consti-
tucional (cfr. por exemplo, a propósito das taxas de publicidade, o ac. n.º 558/98 (taxas de publicidade 
em veículos particulares), in DR, II Série, n.º 261, de 11/11/1998), bem como os acs. nºs. 63/99 (in 
DR, II Série, n.º 76, de 31/3/1999), 96/2000 (in DR, I Série -A, n.º 65, de 17/3/2000) e 436/03, de 
30/9/2003, todos relativos a taxa de publicidade em prédios particulares), ou, ainda, os acs. nºs. 92/02, 
de 26/2/2002, 437/03, de 30/9/2003, 453/03, de 14/10/2003, 34/04, de 14/1/2004, 109/04, de 11/2/2004 
e 464/04, de 23/6/2004 (todos também relativos à mesma questão e, especificamente, à taxa de publici-
dade constante dos arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa), (1) apesar de 
em quatro destes últimos arestos referidos (acs. 436/03, 34/04, 104/04 e 464/04) ter votado vencido o 
Cons. Benjamim Rodrigues, no entendimento (reafirmado, por exemplo, também na declaração de voto 
constante do acórdão n.º 113/2004 do Plenário do TConstitucional, de 17/2/2004, proc. n.º 537/2002), 
de que a simples remoção de um limite jurídico para a colocação de publicidade em edifício particular 
é motivo suficiente para a cobrança de uma taxa dado que pode consubstanciar uma prestação pública 
sinalagmática do pagamento da mesma, sem ser necessário que essa remoção “vise possibilitar uma 
utilização individualizada e efectiva de um bem público”. (2)

4.4. Todavia, alguma doutrina mais recente (cfr. Cardoso da Costa, Ainda a distinção entre “taxa” 
e “imposto” na jurisprudência constitucional”, in Homenagem a José Guilherme Xavier de Basto, 2006, 
págs. 561 e sgts.) apontava já algumas debilidades àquela jurisprudência do Tribunal Constitucional: 
quer por apreciar de modo igual a exigência de taxa pela emissão inicial da licença e a exigência pela 
respectiva renovação, na consideração de que, em ambos os casos, se não verifica o uso de qualquer 
bem público ou semi -público, uma vez que a actividade publicitária licenciada utiliza, para o seu 
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exercício, unicamente bens privados, consideração esta que acaba por esquecer a possibilidade de à 
taxa corresponder, ainda nessa hipótese, a utilização de um bem semi -público, já não na modalidade 
de um bem físico, mas na modalidade de um “serviço”; quer por não ter em conta a definição legal que 
desse tributo é dada pela LGT (no n.º 2 do seu art. 4º) e a possibilidade daí decorrente de, quando certa 
receita pública é exigida para que um particular possa desenvolver determinada actividade ou praticar 
determinado acto, que sem isso lhe estará vedado, daquele respectivo pagamento derivar sempre, para 
quem o faz, uma utilidade ou uma vantagem, quer estas se traduzam ou impliquem, ou não, a utilização 
de um bem semi -público.

4.5. Porém, como aponta a recorrente, o Tribunal Constitucional veio, no ac. n.º 177/2010, de 
5/5/2010, tirado em Plenário e por unanimidade, e publicado no DR n.º 110, II Série, de 8/6/2010 (no 
qual estava em causa a constitucionalidade do art. 2º do Regulamento de Taxas e Licenças e do art. 31º 
da Tabela de Taxas do Município de Guimarães, na medida em que prevêem a cobrança da taxa aí 
referida pela afixação de painéis publicitários em prédio pertencente a particular), a alterar o sentido 
daquela anterior citada jurisprudência e, consequentemente, a não julgar organicamente inconstitucio-
nais tais normativos.

E posteriormente, o mesmo Tribunal tem unanimemente mantido e firmado esta orientação, como 
se pode ver quer da Decisão Sumária n.º 323/10, de 5/7/2010, proferida no proc. n.º 469/10, da 2ª secção 
(na qual estavam em causa os arts. 19º do “Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras 
Receitas Municipais da Câmara Municipal do Porto” e 41º da respectiva Tabela de Taxas), Decisão 
Sumária esta que veio, aliás, a ser confirmada pelo ac. n.º 360/10, de 6/10, quer da Decisão Sumária 
n.º 417/10, de 11/10/2010, proferida no proc. n.º 633/10, a qual veio, igualmente, a ser confirmada pelo 
ac. n.º 436/2010, de 10/11.

4.6. Por sua vez, a jurisprudência deste STA, seguindo inicialmente em sentido idêntico ao da 
anterior jurisprudência maioritária do Tribunal Constitucional, conforme se vê, aliás, dos arestos in-
dicados pelo MP, quer do acórdão do Pleno desta secção, de 18/5/2005, rec. n.º 01176/04, nos quais 
se apreciaram questões idênticas à dos presentes autos, veio, após a prolação dos citados acórdãos do 
Tribunal Constitucional, a inflectir o sentido até então dominante e a acolher o entendimento sobre a 
qualificação como taxa da receita liquidada ao abrigo das normas de teor idêntico às aqui em causa, 
com o consequente juízo de não inconstitucionalidade orgânica das mesmas.

Nomeadamente, nos acs. de 12/1/2011 e de 19/1/2011, nos recs. nºs. 752/10 e 33/10, respectivamente.
Note -se, aliás, que neste último aresto estavam em causa as mesmas normas aqui também em 

questão (os arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, publicado no Edital 
35/92, do Diário Municipal n.º 16336, de 19 de Março de 1992). Tendo sido proferido, em 2/6/2010, 
um primeiro acórdão que julgou no sentido da inconstitucionalidade de tais normas, dele veio a ser 
interposto recurso para o Tribunal Constitucional, recurso esse que veio a ser provido pela acima 
mencionada Decisão Sumária n.º 417/10, de 11/10/2010 (confirmada pelo ac. n.º 436/2010, de 10/11), 
razão pela qual veio, então, a ser proferido pelo STA o posterior acórdão de 19/1/2011, reformulando 
a decisão de acordo com o decidido pelo Tribunal Constitucional.

4.7. Ora, a fundamentação constante destas decisões do Tribunal Constitucional (e da qual a recor-
rente parece, aliás, socorrer -se nas Conclusões 25ª a 28ª do presente recurso) é, no essencial, conforme 
se exara na referida decisão sumária n.º 323/10, a seguinte:

«I  - As notas básicas do conceito de “taxa”, por contraposição às de “imposto”, encontram -se 
bem consolidadas, na doutrina e na jurisprudência (caracteres de bilateralidade ou de unilateralidade). 
Mas, se dúvidas não há quanto a esta distinção de base, já oferece margem de controvérsia a exacta 
natureza da contraprestação pública constitutiva da relação de bilateralidade, sem a qual não há taxa. 
As divergências manifestam -se quanto ao tipo de actividades prestativas que podem valer, para esse 
efeito. Parte da doutrina, admitindo que a taxa pode traduzir -se na remoção de um obstáculo à actividade 
privada, sustenta que a qualificação só se justifica quando o levantamento desse obstáculo possibilite 
a utilização de um bem semipúblico.

II  - Tem sido essa, também, a orientação perfilhada pelo Tribunal Constitucional, em numerosos 
arestos sobre a questão da constitucionalidade das taxas devidas pelo licenciamento de painéis publi-
citários colocados em propriedade privada. Em síntese, o Tribunal tem rejeitado a configuração como 
taxas de receitas em que não se vislumbra que esteja em causa qualquer forma de utilização de um 
bem público ou semi -público e em que o ente tributador não “venha a ser constituído numa situação 
obrigacional de assunção de maiores encargos pelo levantamento do obstáculo jurídico”.

III  - Porém, perante a enumeração tripartida  - constante do artigo 4º, n.º 1 da Lei Geral Tributária 
 - 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 autosuficiente da figura. Em face 
do conceito da lei ordinária, há que aferir se esse é também o conceito pressuposto pelas normas cons-
titucionais que submetem as taxas a um tratamento diferenciado, em relação aos impostos, o mesmo 
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é dizer, que tenha cabimento um conceito “constitucional” de taxa, mais restritivo do que o fixado na 
Lei Geral Tributária.

IV  - Por detrás do conceito restritivo de taxa estão razões pragmáticas, ligadas à preocupação 
legítima de obstar a que, sob o rótulo enganador de “taxas”, se obtenham verdadeiras receitas fiscais, 
receitas a que é de atribuir essa qualificação por não se vislumbrar que o obstáculo a remover tutele um 
interesse público que não seja esse mesmo, de ordem estritamente financeira. Simplesmente, a solução 
vai longe demais, sendo patentemente desproporcionada à prossecução desse objectivo, levando a tra-
tar igualitariamente (como impostos) todas as prestações exigidas pelo levantamento de um obstáculo 
jurídico a uma actividade privada, se esta não se traduzir na utilização de um bem semipúblico, sem 
levar em conta a natureza finalística desse obstáculo, a razão de ser da sua existência e a concomitante 
configuração real do interesse protegido. O tratamento, de modo constitucionalmente adequado, das 
prestações devidas pela concessão de licenças municipais apenas exige uma diferenciação decorrente 
do indispensável controlo sobre a verdadeira funcionalidade do obstáculo cujo levantamento justifica 
a contrapartida pecuniária.

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

VI  - 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 
relativamente proibida, ficando sujeita a um licenciamento prévio pelas câmaras municipais, “para 
salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental”. 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 preservação é condição indispensável da “qualidade ambiental das 
povoações e da vida urbana”, nos termos constitucionalmente exigidos (alínea e) do artigo 66º da CRP).

VII  - Não está em causa apenas o interesse de integridade dos valores, ambientais, urbanísticos e 
outros, que poderiam ser afectados por causa da actividade publicitária, interesse esse acautelado atra-
vés da intervenção administrativa de fiscalização do cumprimento dos deveres específicos de omissão 
enumerados no artigo 4º da Lei n.º 97/88. A emissão da licença, o mesmo é dizer, o levantamento do 
obstáculo jurídico (que já vimos não ser arbitrário) dá origem a uma relação com o obrigado tributário 
distinta da que intercede com a generalidade dos administrados, no quadro da qual a entidade emitente 
assume uma particular obrigação  - a duradoura ‘obrigação de suportar’ (pati) uma actividade que, embora 
respeitando aqueles deveres, interfere permanentemente com a conformação de um bem público. Com 
o licenciamento, alteram -se as posições jurídicas recíprocas de administração e administrado, ficando 
aquela onerada, enquanto a situação persistir, com uma obrigação até aí inexistente.

Inversamente, o anunciante ganha título para uma activa e particular fruição, em termos comuni-
cacionais, do espaço ambiental, necessária à realização da utilidade individual procurada, a qual não 
se confunde com o gozo passivo desse espaço, ao alcance da generalidade dos cidadãos.

VIII  - A constituição da obrigação passiva de se conformar com essa influência modeladora é 
justamente a contrapartida específica que dá causa ao pagamento da taxa, estruturando, em termos 
bilaterais, a relação estabelecida com o obrigado tributário. Findo o prazo para o qual tinha sido con-
cedida a remoção da proibição do exercício da actividade publicitária, torna -se necessário proceder 
à reavaliação da situação, do ponto de vista da permanência das condições legais de licenciamento, 
o que justifica a cobrança de uma nova prestação tributária. Essa reavaliação é um pressuposto da 
continuidade da fruição, por um novo período, das utilidades propiciadas por tal actividade, no que o 
particular se mostra interessado. Não faz sentido, atenta essa relação causal, distinguir o licenciamento 
da sua renovação, ou a contrapartida devida pelo período inicial das que são exigíveis pelos períodos 
de renovação da licença.»
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4.8. Ora, apesar de o MP sustentar que não foram aduzidos argumentos novos e de relevo em sen-
tido contrário e que, por isso, é de corroborar o entendimento jurisprudencial anteriormente adoptado, 
não cremos que seja assim.

Com efeito, diz -se nos Pontos 8 a 12 do citado acórdão n.º 177/2010, de 5/5/2010, o seguinte:
«8. Esta orientação restritiva entronca na conceptologia própria da ciência das finanças públicas, 

como os seus defensores reconhecem. (…)
Acontece, porém, que essa situação se alterou com a promulgação da Lei Geral Tributária (apro-

vada 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 particu-
lares». 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 3º, 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 
autosuficiente 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 9º, 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 enganadora. 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 pres-
supostos estão sempre interligados, sendo manifestamente inapropriada a criação de uma outra hipótese 
de contraprestação, 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.

(…)
9. Mas a adopção, pelo legislador ordinário, deste conceito de taxa, posto que não deva ser des-

considerada, não resolve a questão de constitucionalidade.
Trata -se, na verdade, de um conceito vigente na ordem infraconstitucional, sem qualquer garantia 

“automática” de aplicabilidade no plano da Constituição. Como logo se afirmou, a este propósito, no 
Acórdão n.º 346/2001, e foi reiterado em arestos posteriores, o princípio da constitucionalidade opõe -se a 
que os preceitos e princípios constitucionais sejam interpretados “em função do direito infraconstitucional 
em vigor”. Em face do conceito da lei ordinária, há que aferir se esse é também o conceito pressuposto 
pelas normas constitucionais que submetem as taxas a um tratamento diferenciado, em relação aos impos-
tos. E não é de afastar que tal conceito se revele inapto a definir adequadamente o âmbito de incidência 
da não aplicação das exigências constitucionais referentes aos impostos, o mesmo é dizer, que tenha 
cabimento um conceito “constitucional” de taxa, mais restritivo do que o fixado na Lei Geral Tributária.

Mas o tratamento da questão, no específico plano jurídico -constitucional, não pode ignorar este 
dado legislativo, pois o que urge saber, ao fim e ao cabo, é se há fundamento para nos afastarmos 
do conceito de direito ordinário. Não havendo, nesta matéria, uniformidade de posições doutrinais, 
“o mais” da consagração legislativa de uma das duas orientações em confronto, sem ser decisivo, 
deve contar, na apreciação a fazer quanto à noção de taxa presente na disciplina constitucional. E, 
nesta perspectiva, não é descabido considerar que o ónus da argumentação incide com peso acrescido 
sobre os que entendem ser aquele conceito imprestável, no plano da normatividade constitucional.

Importaria deixar a claro que, com a noção mais extensiva de taxa, ficam libertos das exigências 
constitucionais respeitantes à imposição de impostos tributos que, de acordo com a teleologia própria 
dessas exigências, a elas deveriam ficar submetidas.

Ora, não vemos que tenha sido avançado, nem na doutrina, nem na jurisprudência, qualquer 
argumento no sentido de que a noção de taxa, tal como estabelecida no artigo 4º, n.º 1, da LGT, e no 
artigo 3º da RGTAL, contemplando como modalidade autónoma a prestação exigível pela remoção de 



583

um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, “não serve” ao princípio da legalidade no 
domínio fiscal, por comprometer as valorações que lhe subjazem.

Não só isso não foi feito como, pelo contrário, já se argumentou convincentemente no sentido da 
adequação do conceito de direito ordinário às razões constitucionais de diferenciação do tratamento 
das duas espécies de tributos.

(…)
10. Por detrás do conceito restritivo de taxa, estão razões pragmáticas, ligadas à preocupação 

legítima de obstar a que, sob o rótulo enganador de “taxas”, se obtenham verdadeiras receitas fiscais, 
receitas a que é de atribuir essa qualificação por não se vislumbrar que o obstáculo a remover tutele um 
interesse público que não seja esse mesmo, de ordem estritamente financeira. E há que reconhecer que 
a noção ampla de taxa potencia o risco de verificação dessas situações, em que a exigência de licença 
é um “mero estratagema para obter receitas” (CASALTA NABAIS, Direito fiscal, 5ª ed., Coimbra, 
2009, 15, n. 27).

Simplesmente, a solução vai longe demais, sendo patentemente desproporcionada à prossecução do 
objectivo de combater a criação de verdadeiros impostos sem os resguardos e as garantias constitucio-
nalmente exigidos. Ela, na verdade, leva a tratar igualitariamente (como impostos) todas as prestações 
exigidas pelo levantamento de um obstáculo jurídico a uma actividade privada, se esta não se traduzir 
na utilização de um bem semipúblico, sem levar em conta a natureza finalística desse obstáculo, a razão 
de ser da sua existência e a concomitante configuração real do interesse protegido. Esta orientação não 
separa aquilo que pode e deve ser separado, já que todas as “taxas” devidas por licenças que não se 
projectem na utilização de um bem semipúblico são tratadas como licenças fiscais, apagando a auto-
nomia e a especificidade, sob o ponto de vista constitucionalmente relevante, das chamadas licenças 
administrativas ou policiais  - aquelas, no dizer de ALBERTO XAVIER (ob. cit., 53), “estabelecidas 
predominantemente por razões gerais de ordem administrativa”.

A distinção a fazer não é, assim, entre as remoções que facultam e as que não facultam a utilização 
de um bem semipúblico, mas entre as que afastam um obstáculo real, ditado por um genuíno interesse 
administrativo, e as que eliminam um obstáculo artificialmente erguido para, através da remoção, pro-
piciar à administração a cobrança de uma receita (cfr., quanto a esta distinção, CASALTA NABAIS, 
ob. cit., 14 -15, Autor que, no entanto, considera “verdadeiras licenças fiscais” as taxas relativas à 
publicidade através de anúncios).

O tratamento, de modo constitucionalmente adequado, das prestações devidas pela concessão de 
licenças municipais não exige a diferenciação que o critério restritivo de taxa propugna, mas uma outra, 
decorrente do indispensável controlo sobre a verdadeira funcionalidade do obstáculo cujo levantamento 
justifica a contrapartida pecuniária. O modo de combater a “fuga” para o regime mais benévolo das 
taxas, sem que a natureza substancial da relação com o administrado o legitime, passa, como acentua 
CARDOSO DA COSTA, por esse meio  - o do «teste de verosimilhança, destinado (…) a afastar a 
qualificação de “taxa” nos casos em que ela se ligue à remoção de um obstáculo “artificial”, criado 
apenas para se proporcionar a cobrança de uma receita (dito por outras palavras, nos casos em que à 
criação do obstáculo não vá subjacente um interesse “administrativo” autónomo, mas unicamente um 
interesse “fiscal”» (ob. loc. cit.).

11. Assente que há prestações conexas, sem mais, ao licenciamento de um comportamento dos 
particulares, a que cabe, também do ponto de vista das valorações constitucionais, a qualificação como 
taxa, cumpre ajuizar, por último, se o tipo de situações de que o caso vertente é exemplo se integra 
nessa categoria.

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 imóvel de propriedade privada. Mas isso não 
invalida que, pelo seu modo funcional de ser, a actividade publicitária assente em painéis ou inscri-
ções se projecte visualmente no espaço público, interferindo conformadoramente na configuração do 
ambiente de vivência urbana das colectividades locais. A fixação 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 31º, da Tabela de 
Taxas anexa ao Regulamento em causa).

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 
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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 1º 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 66º da CRP).

12. Mas a conexão privado -público, que se estabelece por força da afixação e inscrição de men-
sagens de publicidade em prédios privados, não deve representar -se apenas segundo um “modelo de 
limites”, traduzindo a ideia simples de que ao privado cumpre respeitar as restrições que advêm da 
intangibilidade de interesses públicos.

Se assim fosse, poderia ter cabimento a orientação que valora diferentemente a taxa devida pela 
concessão da licença, como acto administrativo praticado em dado momento temporal, das sucessivas 
renovações dessa taxa, das prestações periodicamente reiteradas, em função da manutenção, ao longo 
do tempo, da publicidade. Poderia sustentar -se, deste ponto de vista, que é apenas a colocação da publi-
cidade que requer, como contrapartida, a actividade administrativa prévia de verificação da observância 
dos deveres negativos do obrigado tributário, os quais dão conteúdo aos critérios de licenciamento 
enunciados no artigo 4º da Lei n.º 97/88. Uma vez prestado, esse serviço público não se renova, pelo 
que não se divisa a existência de qualquer contrapartida específica para a remuneração periódica da 
mera permanência do reclamo (assim, o Acórdão n.º 437/2003; cfr. ainda o Acórdão n.º 166/2008, 
onde se salienta que, estando em causa  - como acontece nos presentes autos  - a renovação da licença 
e não o licenciamento ex novo, «mais reforça a ausência de correspectividade/sinalamaticidade entre 
a taxa devida e o serviço a prestar pelo município, na medida em que a publicidade em causa já se 
encontra devidamente afixada no imóvel pertencente à recorrida, não se vislumbrando que serviços 
concretos poderia aquele município ser forçado a praticar, por força da mera renovação da licença»).

Afigura -se -nos que esta orientação, para além de se apoiar numa compreensão restritiva do conceito 
de taxa, denegatória da autonomia da modalidade consistente na remoção de um obstáculo jurídico, 
é excessivamente redutora do conteúdo da relação estabelecida entre o anunciante e a administração 
local. Não está em causa apenas o interesse de integridade dos valores, ambientais, urbanísticos e ou-
tros, que poderiam ser afectados por causa da actividade publicitária, interesse esse acautelado através 
da intervenção administrativa de fiscalização do cumprimento dos deveres específicos de omissão 
enumerados no artigo 4º da Lei n.º 97/88. A emissão da licença, o mesmo é dizer, o levantamento do 
obstáculo jurídico (que já vimos não ser arbitrário) dá origem a uma relação com o obrigado tributário 
distinta da que intercede com a generalidade dos administrados, no quadro da qual a entidade emitente 
assume uma particular obrigação  - a duradoura obrigação de suportar (pati) uma actividade que, embora 
respeitando aqueles deveres, interfere permanentemente com a conformação de um bem público. Com 
o licenciamento, alteram -se as posições jurídicas recíprocas de administração e administrado, ficando 
aquela onerada, enquanto a situação persistir, com uma obrigação até aí inexistente.

Inversamente, o anunciante ganha título para uma activa e particular fruição, em termos comuni-
cacionais, do espaço ambiental, necessária à realização da utilidade individual procurada, a qual não 
se confunde com o gozo passivo desse espaço, ao alcance da generalidade dos cidadãos (cfr., todavia, 
o Acórdão n.º 437/2003). Em exclusivo proveito próprio, um sujeito privado  - o anunciante  - introduz, 
através da actividade publicitária, mudanças qualitativas na percepção e no gozo do espaço público 
por parte de todos os que nele se movem, “moldando -o”, em função do seu interesse. A constituição 
da obrigação passiva de se conformar com essa influência modeladora é justamente a contrapartida 
específica que dá causa ao pagamento da taxa, estruturando, em termos bilaterais, a relação estabelecida 
com o obrigado tributário.

Findo o prazo para o qual tinha sido concedida a remoção da proibição do exercício da actividade 
publicitária, torna -se necessário proceder à reavaliação da situação, do ponto de vista da permanência 
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das condições legais de licenciamento, o que justifica a cobrança de uma nova prestação tributária. Essa 
reavaliação é um pressuposto da continuidade da fruição, por um novo período, das utilidades propi-
ciadas por tal actividade, no que o particular se mostra interessado. Não faz sentido, atenta essa relação 
causal, distinguir o licenciamento da sua renovação, ou a contrapartida devida pelo período inicial das 
que são exigíveis pelos períodos de renovação da licença. Assim como, noutra dimensão problemática, 
não há razões para considerar a taxa de publicidade consumida por anteriores quantias devidas para a 
realização de outros trâmites de que eventualmente depende a utilização de edifícios privados para fins 
publicitários. Já defendida na doutrina (cfr. P. PITTA e CUNHA/J. XAVIER DE BASTO/A. LOBO 
XAVIER, “Os conceitos de taxa e imposto a propósito de licenças municipais”, Fisco, ano 5 (1993), 
3 s., 6 -7), esta tese ignora a especificidade da contrapartida outorgada ao anunciante, inconfundível 
com qualquer outra e autónoma em relação a causas de prestação com ela eventualmente cumuláveis.»

Desta fundamentação resulta, a nosso ver, um entendimento, por parte do Tribunal Constitucio-
nal, que se afasta, em termos argumentativos, da posição que vinha sendo sufragada e que assentava, 
essencialmente, na rejeição da configuração como taxas de receitas em que não se vislumbra que esteja 
em causa qualquer forma de utilização de um bem público ou semi -público e em que o ente tributador 
não “venha a ser constituído numa situação obrigacional de assunção de maiores encargos pelo levan-
tamento do obstáculo jurídico”.

4.9. E atendendo a tal argumentação, ao facto de o acórdão em causa ter sido proferido em Plenário 
e por unanimidade (com a consequente autoridade reforçada resultante da formação alargada que o pro-
feriu), ao facto de, posteriormente, a mesma jurisprudência ter sido reiterada em outras decisões (sendo 
que numa delas a pronúncia do Tribunal Constitucional versou, precisamente, uma anterior decisão 
deste STA  - no citado acórdão 2/6/2010  - sobre as mesmas normas aqui também em questão) e consi-
derando, ainda, quer o actual sentido da jurisprudência do STA (cfr. os citados acórdãos de 12/1/2011 
e de 19/1/2011, nos recs. nºs. 752/10 e 33/10, respectivamente), quer o facto de não se vislumbrarem 
novos argumentos que decisivamente se possam contrapor àquela fundamentação, concluímos pela 
natureza de taxa dos tributos em causa nos autos e pela não inconstitucionalidade orgânica das normas 
acima transcritas do Regulamento de Publicidade.

Ou seja, importa concluir pela legalidade da liquidação impugnada e pela consequente revogação 
da sentença.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar 

improcedente a impugnação.
Custas pela recorrida, apenas na 1ª instância, dado que não contra -alegou no recurso.

Lisboa, 6 de Abril de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel Mar-
ques da Silva.

(1) Referenciando os acs. nºs. 92/2002, 437/2003 e 109/2004, Saldanha Sanches acentua que esta jurisprudência do Tri-
bunal Constitucional impediu «a criação (…) de licenças fiscais por parte das autarquias, impedindo uma aplicação abstracta, 
ou meramente formal, da Lei das Finanças Locais e da Lei Geral Tributária quando estas autorizem a cobrança de taxas pela 
remoção de um limite jurídico» (ob. cit. pág. 45).

(2) Também referenciando e discordando do sentido deste voto de vencido, vide Saldanha Sanches, loc. cit. pág. 34, Nota 24. 

 Acórdão de 6 de Abril de 2011.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.

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

 IV — Não concretiza tais postulados a mera arguição de nulidades processuais da 
sentença, o erro no julgamento de matéria de facto ou a análise de questões na-
turalmente mutáveis, como a apensação de processos executivos.

Processo n.º 219/11 -30.
Recorrente: Maria Emília Jorge Santos Pedreiro (Cabeça de Casal).
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria Emília Jorge Santos Pedreiro vem, na qualidade de cabeça de casal da herança de Luís 
Manuel Évora Pedreiro e nos termos do art. 150 do CPTA, interpor recurso de revista excepcional do 
acórdão do TCAS de 11 -01 -2011, que negou provimento ao que interpusera da sentença que, por sua 
vez, julgou improcedente reclamação que, em execução fiscal, designara data para venda dos bens 
penhorados.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
 “41. A douta decisão dá como provado o valor da dívida em 72.116,80 € sem atender que a prova 

do valor da execução ressalta necessariamente das certidões de dívida e outros documentos do pro-
cesso, conjugados necessariamente por um raciocínio de apensação de forma a obter a soma total das 
parcelas em questão.

42. Raciocínio esse que a executada, ab initio alega estar impedida de realizar face ao conjunto 
de contradições nas informações prestadas nos ofícios do órgão de execução.

43. Sobre o ponto 3 a folhas 7 conclui -se que o entendimento do tribunal de 1ª instância, do texto 
apresentado, relativamente a estes processos executivos é que não estão apensados ao processo aqui 
em discussão 1988200501016105.

44. Apensação que se houvesse acontecido carecia também de comunicação à executada.
45. No entanto, o acórdão que se recorre, apresenta a folhas 11 4º parágrafo, conclusão em contrá-

rio, isto é que esses processos do ponto 3 de folhas 7 estão apensados ao processo 1988200501016105.
46. Isto porque o artigo 179º n.º 2 do CPPT impõe que a apensação se realize à mais adiantada 

das apensações, donde se retira que um processo apenas pode ser apensado a um outro e não a dois 
processos diferentes em duplo grau de apensação mas estes pretensamente apensados ao processo 
1988200501016105, têm eles próprios apensos.

47. De qualquer forma, em nenhuma situação procede o órgão de execução ou as instâncias judi-
ciais ao esclarecimento da obtenção do valor total da execução.

48. Nem tão pouco refere o valor deste conjunto de processos – 1988200701005464 e apensos e 
1988200801013165 e apensos referidos no ponto 3.

49. Esclarece -se ainda que a reclamante nunca concordou com o valor referido, apenas referindo-
-se a valores semelhantes por via das informações prestadas pelo órgão de execução, questionando, 
porém, desde sempre essa informação.

50. Também se esclarece que incorreu em erro a sentença da 1ª instância, sem que se tenha re-
alizado a respectiva correcção no douto Acórdão do TCA Sul, relativamente às conclusões a retirar 
da transcrição realizada no penúltimo parágrafo de folhas 9 do acórdão, “… existem três grupos de 
processos de execução fiscal nas quais foram efectuadas as penhoras das fracções autónomas... no 
valor total de 72. 116,89€... “.

51. Porém aqui apenas se discute um grupo de processos executivos pelo que o valor desse único 
grupo não pode corresponder ao valor de 72.116,89€ pois este valor corresponde a três grupos de pro-
cessos de execução fiscal.

52. Ademais, penhoras sobre estes mesmos prédios foram também alvo de reclamação do arti-
go 276º do CPPT no processo executivo respectivo 1988200601002660 tendo já merecido procedência 
do TAF de Leiria, pelo que aguardam o respectivo cancelamento das penhoras, já recordado ao órgão 
de execução.

53. Em suma, não havendo elementos para dar como assente o valor da dívida executiva em 
72.116,80€ e não havendo penhoras sobre outros processos de execução fiscal recaindo sobre estes 
mesmos prédios, o que de alguma forma sustentava a fundamentação das decisões anteriores pois 
considerava a sentença e agora o acórdão a existência de vários créditos de elevado valor garantidos 
por estes mesmos prédios.

54. Assim não acontece, pelo que a presente penhora revela -se inadequada à prossecução da 
execução.
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Outras nulidades
55. Diz ainda a douta sentença do tribunal a quo, sobre a não audição das testemunhas, a folhas 10 

3º parágrafo que “... a recorrente podia reagir contra esse despacho...” despacho em que o meritíssimo 
juiz do TAF de Leiria dispensou a audição de testemunhas.

56. Como se pode constatar na 1ª folha do recurso apresentado ao TCA Sul, a recorrente expressa-
mente alega essa ilegalidade “Designadamente no que se refere à decisão de não proceder à inquirição 
de testemunhas.”

57. Assistindo à recorrente a possibilidade de recurso sobre esta decisão juntamente com o recurso 
da decisão final, assim o fez.

58. Mas a douta decisão não se pronúncia sobre esta alegação o que constitui nulidade da sentença 
por omissão de pronúncia.

Apreciação de alegada nulidade em 2º: grau de jurisdição
59. Diz ainda a douta sentença ainda em 4º parágrafo a folhas 10 e folhas 11 que o erro cometido no 

processo, em 1ª instância, por não haver facultado à reclamante o direito ao contraditório por despacho 
de folhas 88 e 89, se subsume a uma questão de produção de prova e julgamento da matéria de facto.

60. E daí, implicitamente, após conclusão sobre a matéria de facto parece entender sanada esta 
questão.

 61. O douto Acórdão reconhece ainda, claramente, no 2º parágrafo a folhas 10, que houve a pro-
lação da sentença enquanto decorria prazo para a reclamante se pronunciar sobre os elementos levados 
ao processo pelo RFP.

62. Mais uma vez assiste -se à violação da normal tramitação do processo com o cúmulo do de-
sentranhamento da resposta da reclamante pois decerto tal tomaria difícil a compatibilidade de factos 
e fundamentos da sentença com esta resposta tempestiva da reclamante.

63. Neste contraditório, a reclamante explica os erros que ERFP comete e os vícios da documen-
tação apresentada como por exemplo a desapensação de um processo executivo, o desconhecimento 
do valor da dívida, os diversos e contrários valores da dívida executiva deste processo informados à 
executada, com influência directa no sentido da decisão pois se a executada desconhece o valor da 
dívida tem de considerar necessariamente inadequada as penhoras realizadas.

64. Como constatamos anteriormente, a matéria de facto está inquinada de erro assim como, a 
nosso entender, a perspectiva sobre esta possibilidade de sanação desta questão, consideramos, nulidade, 
por ofensa a princípios basilares do processo, igualdade de armas e contraditório.

65. Uma vez que a apreciação desta questão apenas foi realizada em 1º grau de jurisdição ao 
TCA Sul então por respeito ao segundo grau de jurisdição pode esta questão ser analisada por V. EXªs.

Termos em requer a V. Ex.ª sejam as presentes alegações recebidas, por em tempo, concedendo a 
douta decisão do Tribunal ad quem, provimento ao recurso, revogando o douto Acórdão do TCA Sul, 
na medida em que não foram apreciadas questões que importava decidir com interesse para uma boa 
decisão da causa e bem assim, praticadas nulidades que inquinam a decisão vertida no douto Acórdão 
do TCA Sul.”

E, contra -alegou a Fazenda Pública, concluindo:
“a) o presente recurso não deve ser admitido por não se encontrarem preenchidos os pressupos-

tos do respectivo n.º 1, para este tipo de revista de carácter excepcional, que se destina à apreciação 
de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, 
por estar em causa a expansão de uma controvérsia susceptível de ultrapassar os limites da situação 
singular;

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. Magistrado do MP emitiu parecer no sentido da rejeição do recurso, por se não verificarem 

os pressupostos a que se refere o n.º 1 do predito normativo, tendo aliás as questões suscitadas, incidência 
factual e não comportando o presente recurso, dada a sua natureza excepcional a arguição de nulidades.

E, sem vistos dada a natureza urgente do presente processo, nada obsta à decisão.
Vejamos, pois:
Nos termos do n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal 

Central Administrativo pode haver, 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.
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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, face ao exposto, não se vê que, no caso concreto, se concretizem tais requisitos.
A recorrente levanta, no recurso – segundo as respectivas conclusões que delimitam o seu âmbito 

e objecto – três questões.
A primeira referente ao valor da dívida e apensação dos processos executivos bem como a “ina-

dequação” da penhora.
A segunda, arguindo nulidades, tanto de omissão de pronúncia como “outras” e “em 2º grau de 

jurisdição”.
E a última, pois que “a matéria de facto está inquinada de erro”.
Ora, a primeira é, desde logo, naturalmente mutável, de processo para processo, pelo que o respec-

tivo exame se não reveste de qualquer utilidade jurídica, face aos parâmetros acima enunciados, tal como 
não possui capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.

Como se refere no Ac. deste tribunal, de 30 -05 -2007, rec. 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.”.

A última questão, imbricando decisivamente com o apontado erro na fixação e análise da matéria 
de facto, não é fundamento do presente recurso de revista, nos expressos termos dos n.º s 3 e 4 do 
art. 150 do CPTA.

Finalmente, a mesma sorte tem a segunda questão referida: o recurso em causa, embora de natureza 
ordinária, não pode ser utilizado, dado o seu carácter excepcional, como arguição de nulidades porque 
o devem ser em reclamação no tribunal a quo, nos termos do art. 668 n.º3 do CP Civil.

Cfr. por todos, Jorge de Sousa, CPTA anotado, 4ª edição, nota 22 ao art. 254 e os Acs. do STA de 
26 -05 -10 rec. 097/10 e 24 -03 -10 rec. 0511/06.

De notar, ainda, que a recorrente não refere uma única palavra sobre a existência dos apontados 
requisitos, que assim desvaloriza por completo, tanto que chega mesmo a omitir, no respectivo recurso 
de interposição, a referência ao n.º 1 do art. 150 que perfeitamente os enuncia, contentando -se com a 
inerte menção, na circunstância, dos seus nºs 2 e 4.

E, todavia, é esse o primeiro passo a concretizar, para que seja possível a apreciação do recurso 
que, assim e consequentemente, se mostra inviável.

Termos em que se acorda não admitir o recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 6 de Abril de 2011. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — António Calhau. 
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 Acórdão de 6 de Abril de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto praticado pelo órgão da execução fiscal. Obrigação tributária. 
Prescrição. Sucessão de leis no tempo. Interrupção da prescrição. Execução fiscal. 
Citação. Responsável subsidiário.

Sumário:

 I — Respeitando a dívida exequenda a direitos e demais imposições devidos à Alfân-
dega de Lisboa por mercadoria despachada conforme bilhetes de importação 
cujas certidões constam do processo executivo, é -lhe aplicável, atenta a respectiva 
natureza, o prazo de prescrição próprio das obrigações tributárias e não o das 
obrigações civis de natureza periódica.

 II — É com referência à data da entrada em vigor da LGT que há -de determinar -se qual 
o prazo de prescrição a aplicar  - se o de 10 anos previsto no CPT, se o de 8 previsto 
na LGT, contado este desde a data da sua entrada em 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, Sobre a Prescrição da Obri-
gação Tributária: Notas Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas editora, 2010, 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 (apli-
cável ex vi do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro).

 III — A atribuição à citação do responsável subsidiário do efeito interruptivo a ele as-
sociado pelo n.º 1 do artigo 49.º da LGT não se traduz na aplicação de lei nova 
a situações pretéritas, pois que o prazo de prescrição não se completara ainda à 
data em que a citação teve lugar e os efeitos jurídicos dos factos são determinados 
pela lei vigente à data da sua ocorrência (cfr. a parte final do n.º 2 do artigo 12.º 
do Código Civil).

 IV — O actual n.º 3 do artigo 49.º da LGT — que limita a interrupção da prescrição a 
uma vez —, apenas entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2007, não se aplicando 
aos factos interruptivos ocorridos em data anterior.

 V — Embora o responsável subsidiário tenha sido citado muito para além do 5.º ano 
posterior ao da liquidação, como o facto com efeito interruptivo em relação ao 
devedor originário ocorreu na vigência do CPT, e não da LGT, a eficácia dessa 
interrupção em relação ao responsável subsidiário não está subordinada à verifi-
cação da condição da citação do responsável subsidiário até ao 5.º ano a contar da 
liquidação (artigo 48.º n.º 3 da LGT), pois que tal condição apenas foi introduzida 
pela LGT pelo que apenas é aplicável às interrupções da prescrição relativas ao 
devedor principal que tenham ocorrido já na vigência desta lei.

Processo n.º 234/11 -30.
Recorrente: Luís Alberto Cordeiro Fagulha Nunes.
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 – Luís Alberto Cordeiro Fagulha Nunes, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo 

Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 30 de Dezembro de 2010, que julgou total-
mente improcedente a reclamação por si deduzida conta o despacho do Chefe de Finanças do Serviço 
de Finanças de Lisboa 11, proferida no processo de execução fiscal n.º 33449201014021, que declarou 
não prescrita a dívida exequenda ordenando o prosseguimento da execução fiscal, apresentando as 
seguintes conclusões:

1 – A decisão recorrida parte do pressuposto que a dívida em causa tem enquadramento no 
conceito de obrigação tributária abrangido à data dos factos pela alínea a) do n.º 1 do art. 233º do 
Código de Processo Tributário, aplicável ao caso.

2 – Assim, é o prazo aplicável é de prescrição de 10 anos, previsto no art.º 34º/1 do C.P.T., aten-
dendo que o facto tributário ocorreu em 1992.



590

3 – Deverá ser entendido que as dívidas emergentes de taxas à Administração do Porto de Lis-
boa (processo 33441999201014021) não se enquadram no conceito de “obrigações tributárias” para 
efeitos do n.º 1, do artigo 34.º do CPT, aplicável à data dos factos.

4 – Efectivamente, o regime do artº 34º do CPT só é aplicável às “obrigações tributárias”, con-
sideradas como tal pela legislação em vigor à data dos factos.

5  - Às obrigações não tributárias embora susceptíveis de serem cobradas coercivamente no 
processo de execução fiscal (art. 233º nº1 b) e n.º 2, do CPT) aplica -se a prescrição do Código Civil 
(art. 309.º e segs.,) que, no caso concreto das dívidas à APL, o prazo aplicável é de 5 anos, nos termos 
da alínea g), do artº 310º Cód. Civil.

6 – Deve, assim, entender -se que face ao prazo de 5 anos da prescrição aplicável ao casso dos 
autos e considerando que as dívidas se referem ao ano de 1992, ainda que se aceitasse o raciocínio de 
que o processo só esteve parado por facto não imputável ao contribuinte um ano após 14/10/1994 e o 
prazo de prescrição se iniciou em 13/10/1995 que tal prazo terminou em 13/10/2000, pelo que quando 
o revertido foi citado já havia decorrido o referido prazo de prescrição.

7 – Estão pois prescritas todas as dívidas cuja cobrança se pretendia fazer através do presente pro-
cesso, incluindo os juros de mora (artº 5º do DL 49168, de 5/6/69), prescrição que mais uma vez se invoca 
perante V. Exa. sendo certo que tal é de conhecimento oficioso como estabelece o artº 175º do CPPT.

Se assim, não se entender à cautela, sem conceder,
8 – O prazo de prescrição que aproveita ao devedor principal aproveita simultaneamente aos 

responsáveis subsidiários e as causas de suspensão e de interrupção da prescrição que aproveitam à 
Fazenda Pública valem igualmente contra os responsáveis subsidiários. (n.º 2 do art. 48.º da LGT).

9 – Ora, como a citação do responsável subsidiário se verificou já na vigência da LGT, que dife-
rentemente dos regimes anteriores, tanto do CPCI como do CPT, não tinha quaisquer efeitos sobre o 
regime da prescrição, incluindo os suspensivos e interruptivos, na verdade, com o artº 48º, nºs 2 e 3, 
da LGT a citação do responsável subsidiário passa a ter efeitos interruptivos do prazo de prescrição.

10 – No entanto, como tais preceitos (nº 2 e 3 do art. 48º da LGT) tem alcance inovatório e não 
interpretativo não podem aplicar -se às situações passados (cfr. artº 13º do Código Civil), pelo que é 
ilegal o entendimento efectuado de que com a citação do revertido se interrompeu o prazo prescricional.

11 – Mas mesmo que tal citação do Revertido tivesse o efeito interruptivo previsto nos nºs 2 e 3 do 
art.º 48.º da LGT, sempre teria se considerar a parte final deste n.º 3 que refere: “A interrupção da pres-
crição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao responsável subsidiário se a cita-
ção deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o quinto ano posterior ao da liquidação”.

12 – Pois, a citação do devedor principal interrompe a prescrição da obrigação do responsável 
subsidiário, mas esse efeito cessa “ex tunc”, caso a reversão se não faça nos cinco anos posteriores 
ao da liquidação, contando -se então o prazo de prescrição desde o início, como se não houvera nunca 
sido interrompido.

13 – O processo prescreveu, pois, pelo menos, em 13/10/2005.
14 – O entendimento diferente violaria o estabelecido no artº 49º, nº3 da LGT que impede que a 

interrupção tenha lugar mais de uma vez:”Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção 
tem lugar uma única vez, com o facto que se verificar em primeiro lugar”.

15 – É manifesta a prescrição invocada, pelo que a mesma deve ser reconhecida e declarada por 
V. Exas. Colendos Juízes Conselheiros com todas as consequências legais e processuais.

9 – (sic) Nestes termos e com os fundamentos expostos deverão V. Exas. Venerandos Conselheiros 
julgar procedente o presente recurso, revogando a sentença recorrida.

Termos em que, e nos mais de Direito aplicável, deverá ser dado integral provimento ao presente 
recurso, assim fazendo, V. Exas., Venerandos Conselheiros, a costumada JUSTIÇA!

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 se verifica a prescrição da obrigação tributária.
No que concerne à prescrição da obrigação tributária são três as questões suscitadas pelo re-

corrente:
a) Prazo de prescrição, alegando que o regime do artº 34.º do CPT só é aplicável às “obrigações 

tributárias”, consideradas como tal pela legislação em vigor à data dos factos. E que as dívidas à APL 
constituem obrigações não tributárias, embora susceptíveis de serem cobradas coercivamente no 
processo de execução fiscal (artº 233º, nº1 b) e n.º 2, do CPT), aplicando -se a prescrição do Código 
Civil (arts. 309.º e segs,), sendo que no caso concreto o prazo aplicável será de 5 anos, nos termos da 
alínea g), do art. 310º Cód. Civil;

b) Aplicação do art. 48º n.º 2 e 3 da Lei Geral Tributária, alegando que aqueles preceitos têm 
alcance inovatório e não interpretativo e não podem aplicar -se às situações passadas (cfr. artº 13º do 
Código Civil), pelo que é ilegal o entendimento da decisão recorrida de que com a citação do revertido 
se interrompeu o prazo prescricional.
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c) Interpretação do artº 48º, nº3 da Lei Geral Tributária, alegando que mesmo a citação do rever-
tido tivesse o efeito interruptivo previsto no n.º 2 e 3 do art. 48.º da LGT, sempre teria se considerar a 
parte final deste n.º 3 que refere: “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 quinto ano posterior ao da liquidação”.

Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento em qualquer uma das suas vertentes.
1. Em primeiro lugar, e como bem se decidiu na sentença recorrida, é manifesto que as dívidas 

em causa têm a natureza de obrigações tributárias. Elas resultam, como se especifica no probatório 
– fls. 37 – de direitos e demais imposições devidas pela mercadoria despachada conforme bilhetes de 
importação cujas certidões constam do processo executivo.

2. Alega ainda o recorrente que os n.ºs 2 e 3 do art. 48.º, da Lei Geral Tributária têm alcance ino-
vatório e não interpretativo e não podem aplicar -se às situações passadas (cfr. artº. 13º do Código Civil).

Mas também não lhe assiste razão.
Nada impede que a Lei Geral Tributária seja invocada para determinar os eventos interruptivos 

e suspensivos que ocorram na vigência do prazo prescricional.
Com efeito, quanto à sucessão de causas interruptivas da prescrição, importa sublinhar que 

decorre do artº 12º 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 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 de forma clara se expõe no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
13.01.2010, recurso 1148/09, «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 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 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 ati-
nentes 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».

E neste sentido se tem vindo a firmar a mais recente jurisprudência deste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, que 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 artigo 89.º da 
Lei 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, recurso n.º 244/07 e de 28/05/2008 no recurso n.º 840/07, para além do acima citado.

3. Também não procedem os argumentos do recorrente quanto à interpretação do art. 48º, nº3 da 
Lei Geral Tributária.

Com efeito, e como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27.08.2008, 
recurso 719/08, «é apenas a relevância das causas de interrupção que se verifiquem apenas em re-
lação ao devedor originário (e o consequente diferimento do termo do prazo que delas deriva) que é 
afastada em relação ao responsável subsidiário, se a sua citação não ocorrer até ao 5.º ano posterior 
ao da liquidação. (…) Assim, no caso de a citação do responsável subsidiário ser posterior ao 5.º ano, 
se ele for citado até ao fim do 8.º ano a contar do início do prazo de prescrição (que, neste caso, é 
1/1/99, por ser aplicável o novo prazo previsto na LGT), os efeitos da interrupção que derivam da sua 
própria citação produzem -se em relação a ele (e também em relação ao devedor originário, por força 
da regra do n.º 2 do art. 48.º) – neste sentido também se podem ver os Acórdãos do Supremo Tribunal 
Administrativo de 30.06.2010 e de 15.04.2009, recurso 149/09, ambos in www.dgsi.pt e Jorge Lopes 
de Sousa, obra citada pela recorrente.

Ora no caso não está em causa a interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal, 
mas sim a citação do próprio responsável subsidiário, que ocorreu já no âmbito da Lei aplicável (Lei 
Geral Tributária), ou seja em 20.04.2005 (cf. probatório a fls. 38) e que determina a interrupção da 
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prescrição nos termos previstos no n.º 1 do artigo 49.º da LGT, com a consequente inutilização de todo 
o período de prescrição anteriormente decorrido (artigo 326.º, n.º 1 do Código Civil).

Daí que se entenda que 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.
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 está prescrita a dívida exequenda.
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto de recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. O reclamante entregou em 31.03.2009 requerimento a solicitar a prescrição da dívida.
2. Por despacho de 11.08.2010 do Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Lisboa 11, com 

base na informação dos serviços constante de fls. 734 -735 do processo executivo apenso, a qual se dá 
por integralmente reproduzida, foi determinado o prosseguimento da execução por o processo pres-
crever em 20.04.2013.

3. A Fazenda, em 16.11.1992, instaurou o processo de execução fiscal n.º 3344921014021 con-
tra a sociedade Veiga e Ramos & Cª, Lda., para cobrança de dívida à Alfândega de Lisboa (relativa a 
direitos e demais imposições devidas pela mercadoria despachada conforme bilhetes de importação 
cujas certidões constam do processo executivo), no montante de € 23.592,36, o qual reverteu contra 
o ora Reclamante.

4. Como constante da informação dos serviços referida “supra” foram efectuadas diversas dili-
gências no processo – v.g. o mandado de citação (fls. 11) e o mandado de penhora (fls. 14), datados 
de 19.10.1993, o auto de diligências datado de 25.10.1993 (fls. 15), o despacho e expedição de carta 
precatória, datados de 4.11.1993 (fls. 17), o auto de diligências datado de 5.11.1994 (fls. 32), bem como 
a certidão de diligências datada de 21.09.1994 (fls. 54 v.) e a certidão de verificação de hora certa, 
datada de 27.09.1994 (fls. 50) e a certidão de diligências de 14.10.1994 (fls. 89) – e o mesmo só esteve 
parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte após 14.10.1995.

5. O revertido, ora Reclamante, foi citado nesta qualidade em 20.04.2005.
6. Dou por integralmente reproduzido o teor da Informação de fls. 717 -718v. do processo admi-

nistrativo apenso (“tramitação do processo”).
7. A presente reclamação foi apresentada em 30.08.2010 (cfr. fls. 62)
6 – Apreciando
6.1 Da prescrição da dívida exequenda
A sentença recorrida, a fls. 34 a 40 dos autos, julgou improcedente a reclamação deduzida, man-

tendo o despacho reclamado que declarou não prescrita a dívida exequenda e ordenou o prosseguimento 
da execução, fundamentando o decidido na natureza tributária da dívida exequenda – pois que o facto 
tributário que lhe está na origem é constituído pela importação no ano de 1992 através dos mencionados 
Bilhetes de Despacho como melhor constante de fls. 2 do processo de execução fiscal n.º 3344921014021 
apenso  -, na aplicabilidade ao caso dos autos das causas de interrupção da prescrição nele previstas 
 - invocando o decidido no acórdão deste Tribunal de 20.10.2010 (rec. n.º 720/10)  -, e concluindo não 
estar prescrita a dívida exequenda, porque o ora Reclamante foi citado como revertido em 20.04.2005, 
o que interrompeu o prazo prescricional ainda em curso e a partir da citação do revertido (…) cor-
rerá novo prazo de prescrição de 8 anos, nos termos do art. 48.º, n.ºs 1 e 2, da LGT, pelo que, tendo 
sido interrompido o prazo de prescrição em causa, por esse facto a dívida ainda não prescreveu (cfr. 
sentença recorrida, a fls. 38 e 39 dos autos).

Discorda o recorrente do decidido, alegando estar prescrita a dívida exequenda atenta a sua 
alegadamente não tributária natureza e a aplicabilidade do prazo de prescrição de 5 anos previsto 
na alínea g) do artigo 310.º do Código Civil (cfr. conclusões 1 a 7 das suas alegações de recurso), 
e, caso assim não se entenda, por alegadamente a interrupção da prescrição resultante da citação do 
responsável ser inaplicável ao caso dos autos, por tal efeito ter sido apenas previsto e com carácter 
inovador na Lei Geral Tributária (LGT) pelo que seria alegadamente inaplicável a situações passadas, 
considerando, pois, ilegal o entendimento efectuado de que com a citação do revertido se interrom-
peu o prazo prescricional (cfr. conclusões 8 a 10 das alegações de recurso), entendendo ainda que a 
parte final do n.º 3 do artigo 48.º da LGT obstaria à não verificação da prescrição, pois, a citação do 
devedor principal interrompe a prescrição da obrigação do responsável subsidiário, mas esse efeito 
cessa “ex tunc”, caso a reversão se não faça nos cinco anos posteriores ao da liquidação, contando-
-se então o prazo de prescrição desde o início, como se não houvera nunca sido interrompido (cfr. 
conclusões 11 a 13 das alegações) e que entendimento diferente violaria o estabelecido no artº 49º, 
nº3 da LGT que impede que a interrupção tenha lugar mais de uma vez (cfr. conclusão 14 das suas 
alegações de recurso).
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O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos 
e supra transcrito, sustenta o não provimento do recurso.

Vejamos, pois.
De acordo com o probatório fixado (cfr. o seu n.º 3) e demais elementos junto aos autos (em 

particular a certidão de dívida emitida pela Alfândega de Lisboa  - a fls. 2 e 3 do apenso administrativo 
 - que serviu de base ao processo de execução fiscal instaurado pelo Serviço de Finanças), respeita a 
dívida exequenda a direitos e demais imposições devidos à Alfândega de Lisboa por mercadoria des-
pachada conforme bilhetes de importação cujas certidões constam do processo executivo, e não, como 
alegado, a taxas devidas à Administração do Porto de Lisboa, cuja natureza de “obrigações tributárias” 
se pretende refutar com o fito de afastar a aplicação do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Código de 
Processo Tributário (CPT).

É inequívoco, porém, estar -se perante dívidas tributárias e não de outra natureza, pois que o que se 
pretende cobrar no processo executivo é dívida aduaneira (impostos aduaneiros, IVA, Imposto do Selo 
e alguns encargos conexos com a importação das mercadorias: impressos e despesas de armazenagem 
– cfr. certidão de dívida a fls. 2 e 3 do apenso administrativo) emergente de operações de importação 
sujeitas a impostos alfandegários e cuja natureza tributária não oferece qualquer dúvida séria (que, aliás, 
o recorrente nem sequer tenta fundar, pois que se limita a atribuir -lhes a designação de taxas e a alegar, 
sem justificar, que lhe seria aplicável o prazo de prescrição previsto no Código Civil para as outras 
prestações periodicamente renováveis, olvidando que também as taxas são tributos e eram cobradas 
coercivamente, em sintonia com esta sua natureza, através de execução fiscal – cfr. a alínea a) do n.º 1 
do artigo 233.º do CPT).

Assim, como bem decidido, atento a natureza tributária da dívida exequenda e que os factos que 
lhes estão na origem (as importações) tiveram lugar em 1992, nenhuma censura merece a considera-
ção de que lhes é aplicável o prazo e o regime prescricional das dívidas tributárias, pois é este o que 
corresponde à sua natureza.

Improcedem, deste modo, as conclusões 1 a 7 das alegações de recurso.
Importa agora verificar se está prescrita a dívida exequenda, o que implica começar por determinar 

qual o prazo de prescrição que lhe é aplicável.
Ao tempo da constituição das referidas dívidas  - 1992  - o prazo de prescrição das obrigações 

tributárias era de 10 anos (artigo 34.º n.º 1 do CPT), contados do início do ano seguinte àquele em que 
tiver ocorrido o facto tributário (artigo 34.º n.º 2 do CPT), ou seja, no caso dos autos, a partir do dia 
1 de Janeiro de 1993.

Sucede, contudo, que a entrada em vigor da Lei Geral Tributária veio encurtar de 10 para 8 anos 
o prazo de prescrição (cfr. 48.º n.º 1 da Lei Geral Tributária – LGT), determinando o n.º 1 do artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 398/97, de 17 de Dezembro (de aprovação da Lei Geral Tributária) a aplicação ao 
novo prazo de prescrição do disposto no artigo 297.º do Código Civil, ou seja, a aplicação do prazo 
mais curto previsto na lei nova aos prazos em curso, contado desde a data da entrada em vigor da nova 
lei salvo se, segundo a lei antiga, faltar menos tempo para o prazo se completar.

Ora, tendo a LGT entrado em vigor no dia 1 de Janeiro de 1999 (cfr. o artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 398/97, de 17 de Dezembro), é com referência a esta data que há -de determinar -se 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, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: 
Notas Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas editora, 2010, 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.

Ora, computando, em concreto, o prazo de prescrição segundo a lei antiga, temos que o prazo 
de prescrição começaria a correr no dia 1 de Janeiro de 1993 (início do ano seguinte ao da ocorrência 
do facto tributário), mas tal não veio a suceder efectivamente em virtude da instauração da execução 
fiscal contra a sociedade originariamente devedora, pois que, ex vi do disposto n.º 3 do artigo 34.º do 
CPT ao tempo vigente, a instauração da execução interrompia a prescrição, no caso desde o seu início 
(pois que nenhum prazo havia corrido ainda), só começando, de facto, o prazo a correr a partir do 
momento em que se perfez um ano após paragem do processo executivo por facto não imputável ao 
sujeito passivo (ex vi da parte final do n.º 3 do artigo 34.º do CPT), ou seja, atento o fixado no n.º 4 
do probatório, em 14 de Outubro de 1995. Contados dez anos a partir desta data, pois que para trás o 
prazo de prescrição ficou, a final, suspenso (por força do disposto na parte final do n.º 3 do artigo 34.º 
do CPT), teríamos que, segundo a lei antiga, a 1 de Janeiro de 1999 faltavam menos de 8 anos para o 
prazo de prescrição se completar, razão pela qual o prazo de 10 anos, previsto no n.º 1 do artigo 34.º 
do CPT, é o aplicável in casu, ex vi do disposto no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil (aplicável por 
força do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98).

Definido o prazo de prescrição aplicável, vejamos se este decorreu já, para o que haverá de tomar 
em conta as vicissitudes deste, em razão da ocorrência de factos com efeitos interruptivos ou suspensivos 
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sobre os prazos de prescrição, relevando em concreto os previstos na lei vigente à data da respectiva 
ocorrência, ex vi do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil.

Concluímos já, aquando da determinação do prazo de prescrição aplicável, que, em virtude do 
disposto no n.º 3 do artigo 34.º do CPT (instauração da execução contra a sociedade originária devedora 
e a paragem do processo executivo, a que se referem o números 3 e 4 do probatório fixado) o prazo 
de 10 anos aplicável só começou a correr (pois que antes se deve ter por suspenso) em 14 de Outubro 
de 1995, pelo que se completaria 10 anos depois se não tivesse ocorrido, antes do prazo se completar, 
nova interrupção da prescrição, neste caso motivada pela citação do responsável subsidiário em 20 de 
Abril de 2005 (cfr. o n.º 5 do probatório).

Ao contrário do alegado, o facto de se atribuir relevo à citação como facto interruptivo do prazo 
de prescrição em curso não se traduz na aplicação de lei nova a situações pretéritas, pois que o prazo 
de prescrição não se completara ainda à data em que a citação do ora recorrente teve lugar e os efeitos 
jurídicos dos factos são determinados pela lei vigente à data da sua ocorrência (cfr. a parte final do 
n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil), estando o n.º 1 do artigo 49.º da LGT (que prevê a citação como 
facto interruptivo da prescrição) plenamente em vigor a essa data, o que, pelo contrário, não sucedia 
com o actual n.º 3 do artigo 49.º da LGT (que limita a interrupção da prescrição a uma vez), que apenas 
entrou em vigor em data posterior à da citação (concretamente, em 1 de Janeiro de 2007, pois que foi 
introduzido pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro – Orçamento do Estado para 2007) pelo que 
lhe é inaplicável, ao contrário do também alegado.

Assim, como bem decidido, a citação do responsável subsidiário interrompeu mais uma vez o prazo 
de prescrição, a tal não obstando, ao contrário do também alegado, o disposto no n.º 3 do artigo 49.º da 
Lei Geral Tributária pois que, embora o responsável subsidiário tenha sido citado muito para além do 
5.º ano posterior ao da liquidação (que teve lugar em 1992, recorde -se) o facto com efeito interruptivo 
em relação ao devedor originário (no caso, a instauração da execução a que se refere o n.º 3 do proba-
tório e não, como pressuposto na alegação do recorrente a citação desta) ocorreu na vigência do CPT, 
e não da LGT, pelo que a eficácia desta interrupção em relação ao responsável subsidiário não está 
subordinada à verificação da condição da citação do responsável subsidiário até ao 5.º ano a contar da 
liquidação, que apenas a LGT veio contemplar e que apenas é aplicável às interrupções da prescrição 
relativas ao devedor principal que tenham ocorrido já na vigência da LGT (assim, JORGE LOPES DE 
SOUSA, op. cit., pp. 115/120).

Improcedem, deste modo, as alegações do recorrente, tendentes a demonstrar estar prescrita a 
dívida exequenda, que o não está efectivamente, como se demonstrou.

 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 6 de Abril de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 6 de Abril de 2011.

Assunto:

Reclamação despacho órgão de execução fiscal. Venda de bem penhorado pelo exe-
cutado. Contrato promessa de compra e venda com eficácia real.

Sumario:

 I — Sem prejuízo das regras do registo, são inoponíveis em relação à execução os actos 
de disposição, oneração ou arrendamento dos bens penhorados (artigo 819.º CC).

 II — O direito do promitente comprador, quando o contrato tem eficácia real, nos termos 
do artigo 413.º do CC, está salvaguardado de forma expressa pelo artigo 903.º do 
CPC, de acordo com o qual, quem queira exercer o direito de execução específica, 
a venda ser -lhe -á feita directamente.

 III — O direito do promitente comprador só pode, porém, ser atendido no processo de 
execução fiscal (mediante venda directa, nos termos do artigo 903.º do CPC) se 
o registo da promessa for anterior ao registo da penhora ou arresto e dos direitos 
reais de garantia.
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Processo n.º 249/11 -30.
Recorrente: Álvaro José Gomes Gonçalves.
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  - Álvaro José Gomes Gonçalves, residente no Porto, não se conformando com a decisão da Mma. 
Juíza do TAF de Penafiel que julgou improcedente a reclamação por si intentada contra o despacho 
proferido em 6/11/2009 pelo Chefe do Serviço de Finanças de Valongo que designou o dia 25/1/2010 
para a venda do bem penhorado/hipotecado mediante propostas em carta fechada, dela vem interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. - O reclamante celebrou contrato promessa com eficácia real em 15 de Julho de 2003.
2. - Procedeu ao seu registo na Conservatória do Registo Predial pela apresentação n.º 34/20030728, 

muito antes do registo da penhora.
3. - Só em 24 de Junho de 2004 é que o Serviço de Finanças procedeu à penhora e também só em 

22 de Janeiro de 2009 é que procedeu ao registo da hipoteca legal.
4. - Em 19 de Maio de 2009 o reclamante, ora recorrente, adquiriu, por escritura, o prédio que 

registou a seu favor  - cfr. doc. n.º 3 da p.i..
5. - A douta decisão apenas se baseou no acto da penhora quando o reclamante alegara que o acto 

que ordenou a venda em processo executivo era ilegal.
6. - Não considerou a douta decisão que a cláusula da eficácia real torna inoponível ao reclamante 

quaisquer outros actos praticados posteriormente ao seu registo, ou considerou mal, violando o disposto 
no art.º 413.º CC.

7. - Ao ordenar a execução, errou também a douta decisão, porquanto a mesma não poderá pros-
seguir, pois há oponibilidade erga omnes, por se estar perante contrato promessa com eficácia real e 
posteriormente a respectiva escritura de aquisição.

8. - Assim, errou a douta decisão, violando, entre o mais, o disposto no art.º 413.º CC.
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 provados os seguintes factos:
a) Através do ofício 10422, de 06.11.2009, do Serviço de Finanças de Valongo -2 foi o credor com 

garantia real citado nos termos do n.º 1 do art.º 239.º do CPPT e n.º 1 dos artigos 864.º e 865.º do CPC.
b) Em 24.06.2004 foi penhorado o imóvel inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Alfena 

sob o artigo 4971.º e descrito na CRP de Valongo sob o n.º 3451/230299 e efectuado o competente registo.
c) Tal prédio pertencia à sociedade “Indústria Metalúrgica Artur P. Santos, Lda.”, contra quem foi 

instaurado o processo de execução fiscal 3565 -2004/01001213.
d) A penhora foi efectuada no decurso desse processo e o seu registo foi efectuado na competente 

CRP pela apresentação n.º 4/20040705.
e) Posteriormente, em 22 de Janeiro de 2009, a Fazenda Pública fez registar na CRP uma hipoteca 

legal pela apresentação n.º 3488/20090122.
f) O ora reclamante celebrou em 15 de Julho de 2003 um contrato promessa de compra e venda 

desse mesmo prédio com a sociedade executada, contrato esse, ao qual foi atribuída eficácia real nos 
termos do art.º 413.º do Código Civil.

g) Esse contrato foi registado na competente Conservatória do Registo Predial pela apresentação 
n.º 34/20030728.

h) Em 22.08.2006 foram citados os credores com garantia real para reclamar créditos garantidos 
no prazo de 15 dias, nos termos do n.º 1 do art.º 239.º do CPPT e do n.º 1 dos artigos 864.º e 865.º do 
CPC, cfr. o n.º 1 do art.º 240.º do CPPT.

i) Por petição entrada em 18.09.2006 veio o ora reclamante Álvaro José Gomes Gonçalves deduzir 
oposição à penhora mediante Embargos de Terceiro.

j) Os Embargos, autuados com o n.º 651/06.0BEPNF, foram admitidos pelo Tribunal em 06.10.2006 
e julgados improcedentes por sentença proferida em 31.01.2007.

l) Não se conformando com a sentença proferida o reclamante interpôs recurso para o Tribunal 
Central Administrativo Norte.

m) Por acórdão de 12.06.2006 foi negado provimento ao recurso.
n) Em 19.05.2009 foi celebrado entre a executada e o reclamante o contrato prometido de compra 

e venda daquele prédio e o respectivo registo de aquisição foi efectuado na CRP pela apresentação 
n.º 3081/20090525.

o) O ora reclamante reclamou o seu crédito em 19 de Novembro de 2009.



596

p) Por despacho de 21.01.2009, do Chefe do Serviço de Finanças de Valongo -2, foi constituída 
hipoteca legal sobre o imóvel supra identificado.

q) E efectuado o respectivo registo.
r) Por despacho de 06.11.2009, do Chefe do Serviço de Finanças, foi designado o dia 25.01.2010 

para proceder à venda do imóvel penhorado/hipotecado através de proposta em carta fechada.
s) No mesmo despacho foi ordenada “… a citação dos credores com garantia real …”, citação já 

ordenada e ocorrida em 22.08.2006.
t) Na sequência da última citação (06/11/2009) veio o ora reclamante interpor a presente Recla-

mação da Decisão do Órgão de Execução Fiscal e uma Reclamação de Créditos.
u) Foi junta aos autos, em 05.11.2009, cópia da escritura de compra e venda outorgada em 

19.05.2009, no Cartório Notarial de Sónia de Jesus Pires Fernandes, situado em Paços de Ferreira, 
e na qual aos outorgantes foi feita a seguinte advertência “Adverti os outorgantes de que este acto é 
inoponível às execuções nos termos do artigo 819.º do Código Civil.”.

v) O Serviço de Finanças face à apresentação da Reclamação deu sem efeito a data que tinha 
agendada para a venda do prédio penhorado.

III  - Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Penafiel que julgou 
improcedente a reclamação deduzida pelo ora recorrente contra o despacho do chefe do serviço de fi-
nanças que designou dia para a venda do imóvel penhorado nos autos de execução, com fundamento em 
que tinha a sua posse e propriedade do mesmo que lhe advinha da escritura de compra e venda efectuada 
na sequência de contrato promessa a que fora atribuída eficácia real, nos termos do artigo 413.º do CC.

Considerou a Mma. Juíza a quo para julgar improcedente a reclamação apresentada que, não obs-
tante o executado manter a propriedade e disponibilidade jurídica do imóvel penhorado, são inoponíveis 
à execução os actos de disposição dos bens penhorado, nos termos do artigo 819.º do CC.

Contra esta decisão se insurge, agora, o reclamante, alegando, em síntese, que, tendo celebrado 
contrato promessa com eficácia real do imóvel em causa anteriormente à sua penhora, e posteriormente 
adquirido o mesmo, é evidente que a cláusula da eficácia real torna inoponível ao reclamante quaisquer 
outros actos praticados após o seu registo.

Vejamos. O artigo 819.º do CC dispõe, com efeito, que, sem prejuízo das regras do registo, são ino-
poníveis em relação à execução os actos de disposição, oneração ou arrendamento dos bens penhorados.

No caso em apreço, embora o contrato promessa com eficácia real tenha sido registado antes da 
penhora, como resulta do probatório, o certo é que o contrato prometido de compra e venda foi celebrado 
em data muito posterior à da penhora e do respectivo registo.

Ou seja, a executada procedeu à venda do prédio já penhorado nos autos de execução fiscal, me-
diante a celebração do contrato prometido, em data posterior à penhora e seu registo.

Daí que, por força do que dispõe o citado artigo 819.º do CC, tal acto de disposição seja inopo-
nível à execução, não colhendo a alegação do reclamante de que os efeitos deste acto de disposição se 
retroagem à data da celebração do contrato promessa.

E, assim sendo, será de prosseguir o processo de execução fiscal com a designação de dia e hora 
para a venda do imóvel penhorado, como bem se entendeu na decisão recorrida.

De referir, porém, que, como salienta o Exmo. PGA no seu parecer, a posição do promitente 
comprador sempre estará salvaguardada, pois, atento o disposto no artigo 903.º do CPC, a quem queira 
exercer o direito de execução específica, a venda ser -lhe -á feita directamente.

No mesmo sentido, pode ver -se, também, Jorge de Sousa, no seu CPPT, anotado e comentado, 
volume II, pág. 559, «o direito do promitente comprador só pode ser atendido no processo de execu-
ção fiscal (mediante venda directa, nos termos do artigo 903.º do CPC) se o registo da promessa for 
anterior ao registo da penhora ou arresto e dos direitos reais de garantia (…)».

Se é certo que a oponibilidade erga omnes da promessa com eficácia real determina a invalidade 
ou ineficácia dos actos jurídicos realizados em sua violação, não é menos verdade que os actos de 
disposição dos bens penhorados são inoponíveis em relação à execução.

E, no caso, quando a penhora foi efectuada ainda não se havia operado a transferência da proprie-
dade do imóvel para o reclamante, pois o contrato prometido só viria a ser celebrado posteriormente.

Daí que seja ineficaz em relação ao exequente a venda do imóvel penhorado feita pelo executado 
se o registo da penhora é anterior ao registo de aquisição da propriedade.

Sendo que o direito do promitente comprador, quando o contrato tem eficácia real, nos termos do 
artigo 413.º do CC, está salvaguardado de forma expressa pelo referido normativo do artigo 903.º do 
CPC  - v., tb., neste sentido, José Lebre de Freitas, CPC anotado, vol. 3, pág. 596.

Razão por que se impõe, pois, a confirmação do julgado.
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 pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 6 de Abril de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 
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 Acórdão de 6 de Abril de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto do órgão da execução. Prazo de interposição.

Sumário:

 I — A reclamação judicial de acto praticado na execução fiscal constitui uma verda-
deira acção impugnatória incidental da execução fiscal, formulada no curso de 
execução pendente, tendo por objecto determinado acto que nela foi praticado 
pelo órgão da execução e por finalidade a apreciação da validade desse acto.

 II — Não sendo a execução fiscal um processo urgente, é -lhe inaplicável o disposto n.º 5 
do artigo 144.º do CPC e a regra da continuidade dos prazos que este implica, o 
que acarreta a suspensão do prazo para a prática de todos os actos processuais 
entre 15 de Julho e 31 de Agosto, designadamente do prazo para nela reclamar 
de actos praticados pelo órgão da execução.

 III — A reclamação só pode adquirir a natureza de processo urgente após a sua intro-
dução em juízo, pelo que a regra da continuidade prevista no n.º 5 do artigo 144.º 
só se aplica aos prazos surgidos durante a sua tramitação processual.

Processo n.º 258/11 -30.
Recorrente: José Manuel Ramos Loureiro.
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. José Manuel Ramos Loureiro, com os demais sinais dos autos, não se conformando com 
sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que julgou intempestiva a recla-
mação que interpôs contra a decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Figueira da Foz -1 proferida 
no âmbito da execução fiscal com o n.º 074420030150207.7 e apensos, dela veio interpor o presente 
recurso jurisdicional.

Terminou a sua alegação de recurso enunciando as seguintes conclusões:
A) O Chefe do Serviço de Finanças de Figueira da Foz -1 proferiu em 22.06.2010 o despacho 

que deu origem à reclamação dos autos, apresentada nos termos do artigo 276.º do CPPT, o qual foi 
notificado ao reclamante em 16.07.2010 e ao mandatário em 15.07.2010.

B) A reclamação contra o referido despacho foi apresentada em 10.09.2010, com os fundamentos 
na mesma exarados e para os quais se remete para efeitos de apreciação.

C) O douto tribunal a quo entendeu que a reclamação havia sido intempestivamente apresentada 
por se tratar de um processo urgente e, como tal, correr em férias,

D) O n.º 5 do artigo 278.º do CPPT tem de ser interpretado restritivamente, dado que uma in-
terpretação literal do mesmo implicaria que a reclamação dos actos praticados no processo executivo 
fosse sempre um processo urgente.

E) No entanto, exceptuadas as situações previstas no n.º 3 daquela mesma norma, estas reclamações 
nunca têm carácter urgente, o qual somente se verificará quando for invocada e provada a existência de 
um prejuízo irreparável, causado por qualquer uma das ilegalidades elencadas naquele n.º 3.

F) Ora o recorrente não invocou – nem podia invocar, porque inexistente no caso sub judice 
– qualquer prejuízo irreparável que pudesse motivar a subida da reclamação nos termos do n.º 4 do 
referido artigo 278º, visto que o processo de execução fiscal já havia sido declarado extinto.

G) O único pedido que o reclamante pretendia ver satisfeito prendia -se com o reconhecimento do 
direito e com a restituição das quantias pagas após a ocorrência da prescrição da divida exequenda.

H) O processo foi efectivamente remetido a final, pelo que jamais se poderá falar in caso de uma 
subida imediata que determinaria, como parece entender o douto tribunal recorrido, a atribuição de 
natureza urgente à reclamação.

I) Não sendo esta reclamação um processo urgente, o prazo para a sua apresentação não corre em 
férias, sendo manifesto a sua tempestividade, face ao disposto no n.º 1 do artigo 144.º do Código de 
Processo Civil, aplicável por força do n.º 2 do artigo 20.º do CPPT.

J) Por conseguinte, foram violados os artigos 144.º do CPC, bem como o artigo 278.º, n.ºs 1, 3, 4 e 
5 do CPPT, devendo estas normas ter sido interpretadas e aplicadas no sentido de atribuir carácter urgente 
à reclamação das decisões do órgão da execução fiscal somente em caso de invocação e verificação de 
prejuízo irreparável, causado por uma das ilegalidades elencadas no n.º 3 do mencionado preceito.
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1.2. A Recorrida – FAZENDA PÚBLICA – não apresentou contra -alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de que devia ser conce-

dido provimento ao recurso, na medida em que a presente reclamação não se alicerça na existência de 
qualquer das ilegalidades previstas no n.º 3 do artigo 278.º do CPPT, nem nela é invocada a existência 
de prejuízo irreparável, não tendo, assim, carácter urgente, pelo que o prazo de 10 dias para a sua 
interposição se suspendeu em férias, de harmonia com o disposto no artigo 144.º do CPC, sendo -lhe 
inaplicável a regra da urgência contida no n.º 5 do artigo 278.º do CPPT.

1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre decidir.

2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1 O reclamante, em 2010.09.10, apresentou por via electrónica, no processo de execução fiscal 

n.º 074420030150207.7 e apensos a presente reclamação contra o despacho do Chefe do Serviço de 
Finanças, proferido em 2010.06.22, na qual arguiu a prescrição das dívidas naquele processo de exe-
cução fiscal, nos termos e pelos fundamentos ali melhor exarados.

2 Em 22.06.2010, o Chefe do Serviço de Finanças de Figueira da Foz -1 proferiu despacho nos 
seguintes termos: “concordo com a informação. Defiro parcialmente o pedido no sentido de ser resti-
tuído ao executado o montante de € 333,33 que foi indevidamente pago”.

3 O reclamante foi notificado do despacho referido em 2) através do ofício n.º 3553, datado de 
2010.07.14 e remetido por carta registada com a/r recebido por Cristina Santos, em 16.07.2010.

4 O mandatário constituído pelo reclamante foi também notificado do ofício n.º 3552, datado de 
2010.07.14, remetido por carta registada com a/r e recebido (nome ilegível) em 15.07.2010.

3. Da leitura das conclusões de recurso, que delimitam o âmbito e objecto do recurso, resulta que 
a única questão colocada é a de saber se a decisão recorrida incorreu em erro ao julgar que a presente 
reclamação fora instaurada para além do prazo legal de 10 dias previsto no artigo 277.º do CPPT, por 
este prazo não se suspender durante o período de férias judiciais, correndo de forma contínua por se 
tratar de processo de natureza urgente.

Vejamos.
Segundo o disposto no artigo 277.º do CPPT, o prazo para apresentação da reclamação judicial a 

que se refere o artigo 276.º e seguintes é de 10 dias ou 30 dias, conforme se trate decisão do órgão da 
execução fiscal ou de outra entidade da administração tributária, e conta -se da data em que o interessado 
tiver sido notificado da decisão reclamada.

O que significa que esse prazo se aplica a todas as reclamações, independentemente de elas terem 
ou não a natureza urgente prevista no n.º 5 do artigo 278.º do CPPT.

Por outro lado, o artigo 20.º do CPPT prescreve do seguinte modo:
Artigo 20.º

Contagem dos prazos
1  - Os prazos do procedimento tributário e de impugnação judicial contam -se nos termos do 

artigo 279.º do Código Civil.
2  - Os prazos para a prática de actos no processo judicial contam -se nos termos do Código de 

Processo Civil.
Quer isto dizer que os prazos substantivos se contam de acordo com o Código Civil e os prazos 

processuais de acordo com o Código de Processo Civil, isto é, que os primeiros correm durante as férias 
judiciais, ao contrário dos segundos que, em geral, se suspendem nesse período.

Ora, independentemente da adequada qualificação da reclamação judicial a que se refere o ar-
tigo 276.º e seguintes do CPPT – como incidente, como recurso ou como impugnação – matéria “em 
que o legislador não revela senão hesitações e incertezas reflectidas na variação terminológica que 
utiliza para designar este meio de defesa dos lesados perante decisões do órgão da execução fiscal pra-
ticados no processo de execução fiscal” (1), é inquestionável a sua dependência estrutural em relação 
à execução fiscal na qual é praticado o acto reclamado. Como se deixou dito nesse acórdão do STA e 
noutros que se lhe seguiram (2), cuja doutrina sufragamos, «Desta estrutural dependência da “reclama-
ção” relativamente à própria execução fiscal resulta que a instauração da “reclamação” não constitui 
propriamente a introdução em juízo de um processo novo».

A reclamação de acto praticado na execução fiscal constitui, pois, uma verdadeira acção impug-
natória incidental da execução fiscal, formulada no curso de execução pendente, tendo por objecto 
determinado acto que nela foi praticado pelo órgão da execução fiscal e por finalidade a apreciação da 
validade desse acto.

Ora, tendo o processo de execução natureza judicial (mesmo na fase que corre perante o órgão da 
administração fiscal  - artigo 103.º da LGT), o prazo para deduzir este incidente de reclamação não pode 
deixar de ter natureza processual, a que se aplicam as regras contidas no artigo 144.º do CPC, suspendendo-
-se durante as férias judiciais e durante o período compreendido entre 15 e 31 de Julho (cfr. Decreto -Lei 
n.º 35/2010, de 15 de Abril, que deu nova redacção aos artigos 143.º e 144.º do CPC).
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É certo que o n.º 5 do artigo 144.º do CPC determina que a suspensão do prazo processual não é 
aplicável «quando se tratar de actos a praticar em processos que a lei considere urgentes, salvo se por 
despacho fundamentado, ouvidas as partes, o juiz a determine». Todavia, nem o processo de execução 
fiscal constitui um processo urgente, nem a reclamação judicial pode adquirir essa natureza antes da 
sua introdução em juízo.

Como se deixou explicado nos acórdãos proferidos por esta Secção de Contencioso Tributário 
nos acórdãos proferidos em 22/10/2008 e em 19/01/2011, nos processos n.º 762/08 e n.º 991/10, res-
pectivamente, “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 admissão 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 Tributário 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.”.

Em suma, não sendo possível qualificar a execução fiscal como um processo urgente, é -lhe inapli-
cável o disposto n.º 5 do artigo 144.º do CPC e a regra da continuidade dos prazos que este implica, com 
a inevitável suspensão do prazo para a prática de actos processuais entre 15 de Julho e 31 de Agosto, 
designadamente do prazo para reclamar dos actos que nela são praticados pelo órgão da execução. Por 
seu turno, o processo de reclamação judicial que tenha por objecto esses actos praticados na execução 
fiscal só adquire a natureza de urgente após a sua introdução em juízo, pelo que a regra da continuidade 
prevista no n.º 5 do artigo 144.º só se aplica aos prazos surgidos durante a sua tramitação processual.

Neste contexto, conclui -se que, independentemente de ter sido ou não pedida a tramitação como 
processo urgente da presente reclamação, era de 10 dias o prazo processual para a sua instauração, 
contados da data em que o executado foi notificado do acto reclamado (16/07/2010), prazo que se 
suspendeu desde essa data até 31/08/2010 por força do disposto no artigo 143.º, n.º 1, alíneas b) e c), 
e no artigo 144.º do CPC, transferindo -se para o primeiro dia útil subsequente.

Tendo a reclamação sido apresentada em 10/09/2010, a mesma é tempestiva, não podendo manter-
-se a decisão recorrida, que assim não entendeu.

4. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se a decisão recorrida, 
a substituir por outra que não julgue a reclamação intempestiva.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Abril de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — Brandão de 
Pinho.

(1) Como se deixou afirmado no acórdão de 20/01/2010 deste Tribunal, proferido no processo n.º 1077/09.
(2) Cfr. acórdãos de 20/10/2010, no processo n.º 655/10, e de17/11/2010, no processo n.º 656/10. 

 Acórdão de 6 de Abril de 2011.

Assunto:

Oposição. Insolvência da sociedade executada. artigo 180.º, n.º 6 do CPPT.

Sumário:

A instauração da execução fiscal por créditos vencidos posteriormente à declaração 
de falência, como são os créditos exequendos, encontra expresso apoio legal no 
disposto no n.º 6 do artigo 180.º do CPPT, preceito que há -de ser, contudo, inter-
pretado razoavelmente, atenta a unidade do sistema jurídico, no sentido de que só 
será viável o prosseguimento dos processos de execução fiscal por créditos vencidos 
após a declaração de falência se forem penhorados bens não apreendidos naquele 
processo.
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Processo n.º 981/10 -30.
Recorrente: Rodrimouro — Carpintaria e Serralharia, 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 – RODRIMOURO – CARPINTARIA E SERRALHARIA, LDA, com os sinais dos autos, recorre 

para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 12 de Outu-
bro de 2010, que julgou improcedente a oposição por si deduzida à execução n.º 2283200901003135, 
instaurada para cobrança coerciva de dívidas relativas a IRC do exercício de 2005 e juros, no valor de 
18.503,25 €, para o que apresentou as conclusões seguintes:

I. O objectivo precípuo do CIRE é a liquidação das dívidas aos credores da devedora, mediante 
a sua liquidação ou a sua recuperação, através de apresentação de plano de insolvência, sendo que 
os credores que tenham créditos sobre a insolvente devem fazer uso do disposto no artigo 128.º, n.º 1 
que determina: “Dentro do prazo fixado para o efeito na sentença declaratória da insolvência, devem 
os credores da insolvência, incluindo o Ministério Público na defesa dos interesses das entidades que 
represente, reclamar a verificação dos seus créditos por meio de requerimento, acompanhado de todos 
os documentos probatórios de que disponham …”

II. Acrescenta o n.º 3, do referido artigo 128.º, que “…e mesmo o credor que tenha o seu crédito 
reconhecido por decisão definitiva não está dispensado de o reclamar no processo de insolvência, se 
nele quiser obter pagamento.”.

III. Face ao determinado no artigo supra referido, forçosa é a conclusão que se a Fazenda Na-
cional pretendia que o seu crédito fosse liquidado tinha de o ter reclamado no processo de insolvência, 
facto que não sucedeu.

IV. Apenas em 2009, a Fazenda Nacional vem exigir à Recorrente o seu pagamento, sendo certo 
que está em causa uma dívida, sem sombra de dúvidas, referente à insolvente, já que a Fazenda Na-
cional está a tentar cobrar um crédito respeitante ao ano de 2005, ou seja referente a data anterior à 
declaração de insolvência.

V. De acordo com o artigo 47.º, do CIRE estamos perante uma dívida da insolvência quando se 
esteja perante um crédito “… cujo fundamento seja anterior à data dessa declaração (de insolvên-
cia)…”.

VI. Sendo o crédito que a Fazenda Nacional está a tentar cobrar referente ao ano de 2005, dúvi-
das não podem restar que estamos perante uma dívida da insolvência, uma vez que o seu fundamento 
é anterior à data da declaração de insolvência.

VII. A dívida deveria ter sido reclamada no processo de insolvência, para aí, e apenas no âm-
bito desse processo, poder ser liquidada, à semelhança do que aconteceu com os demais credores da 
Recorrente, uma vez que o CIRE se rege pela igualdade de credores, não tendo o Estado merecido 
tratamento diferente por parte do legislador, já que este não só consagrou a “intocabilidade” dos 
créditos do Estado, como foi mais longe, consagrou a extinção, em caso de insolvência do devedor, 
dos privilégios desses créditos.

VIII. Foi o próprio Estado que pretendeu essa equiparação entre todos os credores da insolvente, 
terminando o legislador com os privilégios que existiam sobre os créditos do Estado caso estes esti-
vessem constituídos há mais de um ano.

IX. A favor da interpretação defendida pela Recorrente atente -se o decidido no Acórdão do 
Tribunal da Relação do Porto, processo n.º 0822193, de 1.07.2008, in www.dgsi.pt, que estatui que 
“Não tendo o legislador excluído da auto -regulação no plano de insolvência os créditos fiscais, que, 
ademais, também consentiu na eliminação dos privilégios creditórios de que estes créditos beneficiavam 
(cfr. arts. 50.º da LGT e 97.º do CIRE), só pode entender -se que o plano de insolvência pode afectar 
estes créditos do estado e que essa afectação é vinculativa para todos os credores, sejam públicos 
ou provados (cfr. os acs. desta Relação de 13 -07 -2006 e 31 -01 -2008, em www.dgsi.pt/jtrp.nsf/ procs. 
n.º 0631637 e 0736250).”

X. Por outro lado, acrescenta ainda que “De modo que, como concluiu o acórdão desta Relação 
de 31 -01 -2008, já anteriormente citado, não faz sentido, sem a constatação de motivos objectivos que 
o justifiquem, conceder tratamento diferenciado na regularização dos créditos do estado no confronto 
com os demais créditos da mesma espécie, (…), o que decorre da sujeição deste plano ao princípio da 
igualdade dos credores, a que alude o art. 194.º do CIRE.” (sublinhado nosso).

XI. Em corroboração do exposto veja -se, ainda, o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de 
Justiça, em 4 de Junho de 2009, com o n.º de processo 464/07.1TBSJM -L.S1, in www.dgsi.pt, que deter-
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minou que “não se verifica impedimento na homologação judicial do plano de insolvência, apresentado 
pelo administrador da Insolvência e aprovado pela assembleia de credores da empresa insolvente, se 
no mesmo plano estiver prevista redução ou perdão de dívidas do insolvente ao Estado, de natureza 
fiscal (capital e juros) e, muito menos, que a sentença homologatória de tal plano padeça dos vícios 
de violação do princípio da legalidade, de igualdade e de inconstitucionalidade por derrogação de 
normas imperativas por vontade das partes.”.

XII. Adiantando ainda este último acórdão que “Tal não significa que os créditos fiscais deixem 
de ser privilegiados ou que percam as suas garantias, pois o artº 47º do CIRE prevê justamente a 
existência de créditos privilegiados e garantidos e, em vários outros preceitos do mesmo Código, se 
faz referência a créditos desta natureza, em contraposição com os créditos comuns, como se colhe, 
v.g., dos artºs 174º e 175º do aludido diploma legal.”.

XIII. Tendo já por assente a igualdade entre credores prescrita no CIRE, é inequívoco que a 
Fazenda Nacional deveria ter reclamado todos os créditos que detinha sobre a Recorrente, à seme-
lhança do que sucedeu com os demais credores, não podendo, como reiteradamente faz, apresentar 
liquidações à Recorrente referentes a dívidas respeitantes a datas anteriores à sua declaração de 
insolvência.

XIV. Ao processo de insolvência não se aplicam preceitos contidos no CPPT, ao contrário do 
determinado na sentença de que se recorre.

XV. Neste sentido já se pronunciou variada jurisprudência, sendo que destacamos Acórdão profe-
rido pelo Supremo Tribunal de Justiça, em 4 de Junho de 2009, com o n.º de processo 464/07.1TBSJM -L.
S1, in www.dgsi.pt, que estatui “Não ocorre, nesta situação, qualquer derrogação de normas legais 
imperativas (fiscais ou outras) por vontade dos credores ou partes, como vem afirmado (até porque 
os particulares não têm poder para «derrogar» normas emanadas do poder legislativo) sendo que 
a derrogação é operada pela própria lei da insolvência que estabelece um regime especial e, nessa 
medida, afasta, do seu âmbito de aplicação, o regime normativo geral (“lex specialis derogat legi ge-
neral”), fruto da opção político -legislativa que, tendo em conta a relevância do tecido empresarial na 
estrutura económica da sociedade e, do mesmo passo, a necessidade de obviar, na medida do possível, 
ao prejuízo da insatisfação dos créditos concedidos à insolvente, cujo ressarcimento se frustra frequen-
temente nestas situações, gizou um esquema legal que contribuísse para atenuar a tensão dialéctica, 
reconhecidamente existente, entre estas duas realidades contrapostas.”

XVI. Acrescentando, ainda, que “…a própria lei afirma, no artº 192º do dito compêndio norma-
tivo, que o pagamento dos réditos sobre a insolvência …«pode ser regulado num plano de insolvência 
em derrogação das normas do presente código» e nem o disposto no n.º 2 do citado preceito legal, 
obsta a que proceda ao perdão ou redução do valor dos créditos, por isso que estas são, justamente, 
duas das amplas providências legais com incidência no passivo que estão expressamente previstas, 
como se viu, na alínea a) do n.º 1 do art. 196.º do CIRE, não se criando qualquer regime de excepção 
para os créditos privilegiados ou garantidos ou cujos titulares sejam pessoas colectivas de direito 
público, designadamente o próprio Estado, salvo o que se encontra previsto no n.º 2 do mesmo pre-
ceito legal.”.

XVII. A origem do crédito não deve ser aferida pelo seu vencimento, mas sim pela sua consti-
tuição, ou seja, para saber se estamos perante um crédito da insolvência ou não devemos aferir se o 
fundamento do crédito se reporta a data anterior à data da declaração de insolvência.

XVIII. Em caso afirmativo, tal crédito apenas pode ser liquidado no âmbito do processo de 
insolvência e não em data posterior, sob pena de se desvirtuar, por completo, o escopo do processo 
de insolvência, e ver -se aqui a Fazenda Nacional com uma vantagem sobre os demais credores, por 
apenas em data posterior – no caso em 2009 – se ter apercebido que detém sobre a insolvente um 
crédito que se reporta a 2005!

XIX. O crédito cuja liquidação a Fazenda Nacional pretende ver liquidado é, sem margens para 
dúvidas, um crédito da insolvência e que apenas poderia ser pago no âmbito desse processo.

XX. Não se está, ao contrário do que decorre da sentença recorrida, perante um crédito vencido 
após a declaração de insolvência.

XXI. Andou mal o Meritíssimo Juiz “a quo” ao julgar improcedente e não provada a oposição 
apresentada pela Recorrente, com base no disposto no n.º 6, artigo 180.º, do CPPT, tendo feito uma 
errada interpretação e aplicação do mencionado preceito legal, bem como dos artigos 148.º e 47.º, 
ambos do CIRE.

Termos em que deverá ser concedido provimento ao presente recurso e, em consequência, deve 
ser a sentença recorrida revogada e substituída por outra que julgue provada e procedente a Oposição 
apresentada pela Recorrente, em conformidade com as presentes alegações.

Assim, será feita, como sempre, inteira JUSTIÇA!
2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, tendo tido vista dos autos, não emitiu 

parecer.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, após declaração de insolvência, pode ser instaurada e prosseguir execução fiscal 

para cobrança de dívida respeitante a facto tributário anterior àquela declaração (IRC de 2005), embora 
liquidada e vencida após a declaração de insolvência.

5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. No dia 7 de Dezembro de 2005, foi declarada a insolvência de Rodrimouro – Carpintaria e 

Serralharia, Lda., no processo n.º 327/05.5TBMLG do Tribunal Judicial da Comarca de Melgaço – cfr. 
decisão a fls. 12 a 15 dos autos;

2. No dia 15 de Janeiro de 2007 foi ordenado, no mesmo processo, o encerramento do processo 
de insolvência, com plano de insolvência previamente aprovado – cfr. despacho a fls. 17 dos autos.

3. No dia 6 de Julho de 2009, na sequência de uma acção inspectiva, foi praticado o acto de li-
quidação adicional n.º 2009.8310015181, relativo a IRC do exercício de 2005, no valor de € 18.503,25 
– cfr. informação de fls. 22 e a demonstração de liquidação de fls. 26.

4. Em 8 de Setembro de 2009, foi emitida a certidão de dívida n.º 2009/807390 e autuado o pro-
cesso executivo n.º 2283200901003135 b - cfr. fls. 1 e 2 do processo executivo apenso aos autos.

5. A Oponente foi citada em 19.09.2009.
6 – Apreciando.
6.1 Da possibilidade de, após declaração de insolvência, ser instaurada e prosseguir execução 

fiscal para cobrança de dívida respeitante a facto tributário anterior àquela declaração (IRC de 2005), 
embora liquidada e vencida após a declaração de insolvência

A sentença recorrida, a fls. 73 a 79 dos autos, julgou não provada e improcedente a oposição 
deduzida, por considerar aplicável ao caso dos autos o disposto no n.º 6 do artigo 180.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), pois que embora o facto gerador da dívida exequenda 
respeite ao ano de 2005 (IRC de 2005), resulta das matérias assente que (…) no dia 6 de Julho de 
2009, na sequência de uma acção inspectiva, foi praticado acto de liquidação adicional, relativo a 
IRC do exercício de 2005, no valor de 18.503,25 €, sendo que a obrigação de pagamento do imposto 
venceu -se após o termo do prazo para pagamento voluntário, donde resulta estar -se no âmbito do n.º 6 
do artigo 180.º do CPPT que (…) afasta o regime da suspensão e da avocação do processo executivo 
aos processo de insolvência quanto aos créditos vencidos após a declaração de insolvência, razão 
pela qual a Administração Fiscal não só podia, quanto ao imposto devido na sequência da liquidação 
adicional, praticado em 6 de Julho de 2009, instaurar a execução fiscal, como seguir os seus trâmites 
normais (cfr. sentença recorrida a fls. 77 e 78 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente, alegando que, em face do artigo 128.º do Código da Insolvên-
cia e da Recuperação de Empresas (CIRE), se a Fazenda Nacional pretendia que o seu crédito fosse 
liquidado tinha de o ter reclamado no processo de insolvência, o que não sucedeu, pois que o crédito 
em causa constitui, nos termos do artigo 47.º do CIRE, uma dívida da insolvência uma vez que o seu 
fundamento é anterior à data da declaração de insolvência, pelo que deveria ter sido reclamada no 
processo de insolvência, para aí, e apenas no âmbito desse processo, poder ser liquidada, à semelhança 
do que aconteceu com os demais credores da Recorrente, não podendo a Fazenda, como reiterada-
mente faz, apresentar liquidações à Recorrente referentes a dívidas respeitantes a datas anteriores à 
sua declaração de insolvência.

Mais alega que, ao contrário do determinado na sentença de que se recorre, ao processo de 
insolvência não se aplicam preceitos contidos no CPPT (cfr. as conclusões das alegações de recurso 
supra transcritas).

Vejamos.
A alegada inaplicabilidade do disposto no artigo 180.º do CPPT ao processo de insolvência apenas 

poderia resultar do facto de este preceito legal se haver de ter como tacitamente revogado (pois que o 
não foi expressamente) aquando da entrada em vigor do CIRE (em 15 de Setembro de 2004, nos termos 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 200/2004, de 18 de Agosto), por incompatibilidade do disposto neste 
Código com o prescrito no n.º 6 do artigo 180.º do CPPT.

Não o entendemos assim, contudo, antes se entende, com JORGE LOPES DE SOUSA (Código 
de Procedimento e de Processo Tributário: Anotado e Comentado, II volume, 5.ª ed., Lisboa, Áreas 
Editora, 2007, pp. 232/233, nota 7 ao art. 180.º do CPPT), estar -se perante um regime especial para os 
processos de execução fiscal, pois que só pode entender -se que uma lei geral revoga uma lei especial 
quando for detectável uma intenção inequívoca do legislador nesse sentido, como impõe o n.º 3 do 
artigo 7.º do Código Civil, o que não sucede neste caso.

Ora, estando o n.º 6 do artigo 180.º do CPPT em vigor e tendo ele por objecto específico os crédi-
tos vencidos após a declaração de falência ou despacho de prosseguimento da acção de recuperação 
(ou, no âmbito do CIRE, da declaração de insolvência a que se referem os artigos 28.º e 36.º do CIRE, 
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ex vi do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 53/2004, de 18 de Março), é este preceito 
legal aplicável, e, ao abrigo do que nele se dispõe, há -de reconhecer -se que a instauração da execução 
fiscal por créditos vencidos posteriormente à declaração de falência, como são os créditos exequendos 
em causa nos presentes autos (cfr. os números 1 a 4 do probatório fixado na sentença recorrida e supra 
transcrito), encontra expresso apoio legal no disposto no n.º 6 do artigo 180.º do CPPT, que estabelece, 
em derrogação ao disposto nos números anteriores do mesmo artigo, 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».

Observe -se contudo que, embora a lei diga expressamente, relativamente às situações contem-
pladas no n.º 6 do artigo 180.º do CPPT, que (os processos) seguirão os termos normais até à extinção 
da execução, propõe JORGE LOPES DE SOUSA (op. cit. p. 233), no que tem sido acompanhado 
pela jurisprudência deste Tribunal (cfr. Acórdãos de 24/10/2001, rec. n.º 26.344, de 15/11/2006, rec. 
n.º 625/06 e de 12 de Novembro de 2009, rec. n.º 102/09, Ac. de 14/4/2010, rec. n.º 51/10) que «(…) 
deverá entender -se este seguimento em consonância com as normas do CPEREF e do CIRE, sob pena 
de se abrir a porta à possibilidade de se inutilizar todo o esforço de recuperação da empresa e de satis-
fação equilibrada dos direitos dos credores que se visa com estes processos especiais, o que seria uma 
solução manifestamente desacertada, atentos os fins de interesse público e social estão subjacentes 
àqueles», pelo que «(…) a interpretação razoável daquele n.º 6, que se compagina com a unidade do 
sistema jurídico, que é o elemento primacial da interpretação jurídica (artigo 9.º, n.º 1 do Código Civil), 
é a de que só será viável o prosseguimento dos processos de execução fiscal por créditos vencidos após 
a declaração de falência ou insolvência ou do despacho de prosseguimento da acção de recuperação 
da empresa se forem penhorados bens não apreendidos naqueles processos de falência ou recuperação 
ou insolvência».

E é este o entendimento que também aqui adoptamos, em conformidade com a jurisprudência 
citada, pelo que há -de concluir -se que falece razão ao recorrente quando considera no caso dos autos 
não poder ser instaurada e prosseguir a execução fiscal. Esta pôde ser instaurada e prosseguir em con-
formidade com a lei, embora sofra restrições no que toca à penhora de bens, só podendo ser apreendidos 
bens não apreendidos no processo de falência.

É certo que, como alega o recorrente, o n.º 1 do artigo 47.º do CIRE considera credores da insol-
vência, uma vez decretada esta, todos os titulares de créditos de natureza patrimonial sobre o insolvente, 
ou garantidos por bens integrantes da massa insolvente, cujo fundamento seja anterior à data dessa 
declaração (…). Não obstante, porque a reclamação de créditos implica a prova documental da exis-
tência dos mesmos, não seria possível reclamar na insolvência um crédito  - como o dos autos  - relativo 
a imposto ainda não liquidado nessa data (neste sentido RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 
Coimbra, Almedina, 2005, p. 208) e que apenas o foi alguns anos depois.

Não tem, pois, razão a recorrente, quando alega relativamente ao crédito exequendo que se a 
Fazenda Nacional pretendia que o seu crédito fosse liquidado tinha de o ter reclamado no processo 
de insolvência. É que o crédito em causa, referindo -se embora a IRC de 2005, apenas foi liquidado em 
2009, não sendo por isso, na prática, possível reclamá -lo antes e sendo lícito à Administração fiscal 
liquidá -lo nessa data, pois que ainda não se esgotara o prazo legal de que dispunha para o liquidar (cfr. 
o artigo 45.º da Lei Geral Tributária).

E não estando o crédito liquidado, não teria como ser reclamado no processo de insolvência, nem 
poderia vencer -se em momento anterior a essa liquidação.

O recurso não merece, pois, provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 6 de Abril de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 6 de Abril de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. IMT. Procurações irrevogáveis. artigo 22.º n.º 3 do Código do 
IMT. artigo 8.º do Código do IMT.
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Sumário:

 I — No caso de impugnação judicial subsequente a reclamação graciosa o acto tribu-
tário de liquidação integra também o objecto da mesma impugnação, desde que se 
impugne o mesmo acto de liquidação que foi objecto da decisão de reclamação.

 II — O IMT liquidado nas procurações irrevogáveis a ele sujeitas tem natureza de 
“antecipação do imposto devido a final pela transmissão definitiva operada com 
a escritura de compra e venda”, havendo, nesse momento, que operar o “acerto 
de contas final”.

 III — O adquirente do imóvel isento de imposto pela aquisição em virtude da isenção 
prevista no artigo 8.º do Código do IMT, terá direito à anulação do IMT ante-
riormente pago por ocasião da outorga da procuração de que foi beneficiário 
(independentemente de a ter efectivamente usado na transmissão definitiva), ex 
vi do disposto no n.º 3 do artigo 22.º do Código do IMT, sob pena de, por via do 
mecanismo da antecipação do imposto, lhe vir a ser denegada a isenção que o 
artigo 8.º do Código do IMT lhe reconhece.

Processo n.º 989/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alfubeira.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

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

e Fiscal de Loulé de 28 de Setembro de 2010, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida 
pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira do indeferimento expresso da reclamação graciosa 
apresentada contra a liquidação de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Bens Imóveis 
(IMT) e bem assim contra a mesma liquidação, apresentando para tal as seguintes conclusões:

1. A douta sentença recorrida considerou procedente a impugnação Judicial por considerar que 
a impugnante tem direito à restituição do imposto (IMT) pago pela outorga de procuração irrevogável 
nos termos do n.º 3 do art.º 22º do CIMT;

2. A impugnação foi deduzida contra o indeferimento de reclamação graciosa;
3. Nem o pedido de reclamação nem a decisão administrativa posta em crise aludem a tal fun-

damentação;
4. Com efeito, o pedido fundamentou -se na não utilização da dita procuração irrevogável na 

aquisição do bem como a sua posterior revogação;
5. Não pode a impugnante vir na impugnação alargar o pedido de reclamação com outros 

fundamentos porquanto ao órgão administrativo competente não foi dada oportunidade para se pro-
nunciar;

6. A douta sentença recorrida não conheceu tal circunstância quando o devia ainda que a mesma 
não tenha sido invocada na contestação da FP atento o carácter indisponível dos direitos tributá-
rios;

7. Não tendo a impugnante utilizado a procuração irrevogável que outorgou na aquisição do bem 
não existe nexo de causalidade entre este aquele instrumento jurídico e o contrato definitivo pelo que 
não se verificam os pressupostos de aplicação do n.º 3 do art. 22.º do CIMT;

8. Não tem igualmente aplicação o n.º 4 daquele normativo porquanto não se verifica inexistência 
do facto tributário no prazo ali previsto;

9. O facto tributário previsto na alínea c) do n.º 3 do art. 2.º do CIMT é a outorga da procuração 
irrevogável não se tratando de um facto sob condição, ou seja, o mesmo verifica -se aquando da outorga 
independentemente das posteriores vicissitudes da mesma ou da sua não utilização;

10. Pelo que a decisão recorrida viola o disposto nos artº 2º nº3 c) e art. 4º f) ambos do CIMT e 
art. 22º nº3 e 4 do mesmo Código;

Pelo exposto e com mui douto suprimento de V. Exas. deve ser dado provimento ao presente 
recurso e, em consequência, revogada a sentença recorrida como é de inteira JUSTIÇA.

2  - Contra -alegou a recorrida, concluindo do modo seguinte:
A. Não tem razão a Fazenda Pública quando refere que a impugnante não poderia utilizar, na 

petição de impugnação, outros fundamentos contra o acto de liquidação para além dos que foram 
invocados na reclamação graciosa que a precedeu.

B. É jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal que, no caso de impugnação judicial sub-
sequente a reclamação, o acto tributário de liquidação integra também o objecto da mesma impug-
nação.
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C. Desta forma, todos os fundamentos contra o acto de liquidação que foi objecto de reclamação 
graciosa podem ser arguidos na impugnação judicial que se segue à referida reclamação.

D. Também não é verdade que ao “órgão administrativo competente não foi dado oportunidade 
para se pronunciar” sobre o (alegadamente) novo fundamento de direito constante da p.i., uma vez 
que a própria Administração tributária tem a possibilidade de revogar o acto impugnado ao abrigo 
do artigo 112.º do CPPT.

E. No presente caso, a situação nem sequer se coloca, uma vez que o fundamento invocado na p.i. 
e considerado procedente na sentença recorrida havia sido já o fundamento da reclamação graciosa 
que lhe antecedeu.

F. Conforme decidiu a douta sentença recorrida, é aplicável à ora Recorrida o disposto no ar-
tigo 22.º, n.º 3, artigo 2.º, n.º 3, alínea c) e artigos 4.º, alínea f), todos do Código do IMT, pelo que, 
beneficiando a Recorrida de isenção de IMT prevista no artigo 8.º deste Código quanto à aquisição 
do Imóvel, a Administração Tributária deveria ter procedido à anulação total do imposto em causa, 
liquidado pela outorga da procuração irrevogável.

G. A Fazenda Pública pretende a revogação da sentença, argumentando que a Recorrida não 
utilizou a procuração irrevogável para adquirir o Imóvel, pelo que se aplica o disposto no citado 
artigo 22.º n.º 3.

H. Com efeito, a Recorrida não “utilizou” a procuração irrevogável que lhe dava poderes para 
alienar o mesmo nem tinha de a ter utilizado, como reconheceu e bem a sentença “a quo”.

I. Isto porque o n.º 3 do artigo 22.º não impõe que a procuração irrevogável seja “efectivamente” 
“utilizada” na celebração do contrato em que se procede à alienação do imóvel, mas apenas que o 
imposto devido pela transmissão do imóvel já tenha sido pago anteriormente, aquando da outorga da 
procuração – evitando -se assim uma injusta dupla incidência do mesmo imposto sobre uma só aquisição 
de um imóvel – situação que se verificou.

J. A outorga de uma procuração irrevogável à transmissão onerosa de um imóvel, nos termos da 
alínea c) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do IMT, constitui, quer pela natureza da norma em causa, 
quer pela sua função, quer pela intenção do legislador expressa no preâmbulo do Código do IMT, quer 
ainda pela opinião da própria Administração Tributária, uma norma anti -abuso específica.

K. Assim, e ao invés de seguir o ditame exposto pelo saudoso Prof. Saldanha Sanches sobre a 
aplicação das normas anti -abuso específicas – “corrigir o excessivo alcance da norma criada pela 
intenção anti -abusiva do legislador através de uma interpretação conforme à Constituição” – a Fa-
zenda Pública pretende fazer, neste caso, exactamente o contrário e alarga o seu alcance, exigindo um 
requisito que não consta da lei (a efectiva “utilização” da procuração).

L. A Fazenda Pública pretende assim dar origem a duplicação de impostos sobre a mesma realidade 
– a aquisição deste Imóvel pela Recorrida – violando a lei, o princípio constitucional da capacidade 
contributiva e o princípio constitucional da justiça tributária.

Nestes termos e nos demais de Direito aplicáveis, deve ser mantida a sentença “a quo”.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
A questão objecto do presente recurso prende -se com a interpretação do art. 22.º, n.º 3, do CIMT, 

designadamente saber se após o pagamento de IMT pela outorga de procuração irrevogável que confira 
poderes de alienação de bem imóvel, o adquirente do prédio através de escritura de compra e venda, e 
que previamente fora instituído procurador em procuração irrevogável, terá direito a ver reconhecidas 
as isenções ou reduções de taxas previstas no CIMT a que tenha direito.

Alega a recorrente Fazenda Pública que «não tendo a impugnante utilizado a procuração irre-
vogável que outorgou na aquisição do bem não existe nexo de causalidade entre aquele instrumento 
jurídico e o contrato definitivo pelo que não se verificam os pressupostos de aplicação do n.º 3 do 
art. 22º do CIMT».

E que o facto tributário previsto na alínea c) do n.º 3 do art. 2.º do CIMT «é a outorga da procu-
ração irrevogável não se tratando de um facto sob condição, ou seja, o mesmo verifica -se aquando da 
outorga independentemente das posteriores vicissitudes da mesma ou da sua não utilização».

Como questão prévia argumenta também que o pedido constante da reclamação se fundamentou na 
não utilização da dita procuração irrevogável na aquisição do bem como a sua posterior revogação.

E que não pode a impugnante vir na impugnação alargar o pedido de reclamação com outros 
fundamentos porquanto ao órgão administrativo competente não foi dada oportunidade para se pro-
nunciar.

Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento em qualquer uma das suas vertentes.
Desde logo, e quanto à questão prévia, porque no caso de impugnação judicial, subsequente a 

reclamação graciosa, o acto tributário de liquidação integra também o objecto da mesma impugnação 
– ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 12.05.2005, recurso 949/04, e 
jurisprudência ali citada.
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Por outro lado, e quanto à questão da transmissão definitiva também não assiste razão à recor-
rente, atenta a redacção do art. 22.º, n.º 3 do CIMT e a ratio legis que preside àquele normativo.

Diremos até que a posição assumida pela Fazenda Pública não tem qualquer apoio na letra da 
lei e levaria, como bem refere a recorrida, a fundamentar a dupla incidência de imposto sobre uma 
única transmissão de um imóvel.

Com efeito, e como se sublinha no respectivo preâmbulo, o CIMT ficciona como transmissões 
sujeitas a imposto, determinadas operações que directa ou indirectamente implicam a transmissão de 
bens imóveis e que se revestem de características económicas que justificam o seu enquadramento no 
âmbito da incidência.

É o caso das procurações irrevogáveis em que o representado renuncia ao direito de revogar a 
procuração dando ao representante um resultado económico equivalente ao direito de propriedade 
passando a poder alienar o bem imóvel a um terceiro (alínea c) do n.º 3 do art. 2.º do CIMT – ver neste 
sentido Nuno Sá Gomes, Tributação do Património, Almedina, página 100).

Nestes casos o acto ou facto translativo dos bens é a própria outorga da procuração, da qual a 
lei ficciona decorrer a existência de uma verdadeira transmissão onerosa.

Porém o artigo 2.º do CIMT considera que existe transmissão tanto nos casos de celebração da 
escritura de compra e venda, como nos casos de outorga de procurações irrevogáveis relativas a bens 
imóveis.

Ocorrem assim, como sublinha José Maria Pires, nas suas Lições de Impostos sobre o Património 
e do selo, ed. Almedina, pag. 235, duas transmissões para efeitos de IMT, sujeitas a imposto, apesar 
de para efeitos civis só haver uma transmissão, operada com a outorga da escritura de compra e 
venda.

Por isso, continua aquele autor (ob. citada, pag. 235), «a fim de evitar a ocorrência de dupla 
tributação, o legislador determina no n.º 3 do artigo 22.º da Código do IMT que na data da escritura 
de compra e venda se efectua o acerto final da liquidação, de modo a que o imposto cobrado no final 
seja apenas um – o que corresponde à transmissão operada com a escritura de compra e venda. (…)

Sendo certo que «na liquidação agora operada pela outorga da escritura de compra e venda, 
serão reconhecidas as isenções e reduções de taxas previstas no CIMT ou em legislação extravagante 
a que o sujeito passivo tiver direito» (ob. citada, pag. 236).

Acresce dizer que o facto de na escritura de dação em cumprimento não ter sido utilizada a 
procuração irrevogável referida no ponto A do probatório não impede que o sujeito passivo beneficie 
do regime do art. 22.º, n.º 3 do CIMT, mesmo que na data da escritura já não seja procurador – cf., 
também neste sentido, ob. citada, pags. 238 -239.

O espírito da lei é por um lado evitar a dupla tributação e, por outro, assegurar a sua neutralidade 
relativamente à actividade económica, não condicionando as opções dos respectivos agentes.

A decisão recorrida, que assim decidiu, não merece, pois, censura.
Nestes termos e em face de tudo o exposto, somos de parecer que o recurso não merece provimento, 

devendo ser confirmada a sentença recorrida.
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 208 a 210 dos autos), nada vieram 

dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
Importa decidir, antes da apreciação do mérito da decisão recorrida, se era lícito ao tribunal “a 

quo” anular o despacho impugnado de indeferimento do pedido de restituição do IMT pago por ocasião 
da outorga de procuração irrevogável com fundamento no disposto na parte final do n.º 3 do artigo 22.
º do Código do IMT, atento a que este normativo não foi nem expressamente invocado na petição de 
reclamação, nem expressamente considerado no despacho impugnado, considerando a recorrente que 
não podia a impugnante na impugnação “alargar o pedido de reclamação com outros fundamentos” 
(cfr. conclusões 1 a 6 das alegações de recurso).

Importará, depois, decidir do mérito da impugnação.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé objecto do recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
A) Em 22 de Agosto de 2005, no Cartório Notarial de Albufeira a impugnante Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL, celebrou com Maria de Fátima Tomé Mendonça Calado e marido 
Vítor Manuel Galvão Calado, a escritura de procuração irrevogável de fls. 37/38, que se dá por repro-
duzida para todos os efeitos legais, através da qual (…) lhe foram concedidos os necessários poderes 
para prometer vender e vender, a quem melhor entender, podendo fazer negócio consigo mesmo, pelo 
preço de trezentos e setenta mil euros e, pelas cláusulas e condições que entender convenientes, o prédio 
urbano, destinado a habitação edificado no lote de terreno para construção urbana, designado por 
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lote de terreno número 121, situado em Vale Mangudo ou Areias de São João, freguesia e concelho de 
Albufeira, descrito na Conservatória de registo Predial de Albufeira sob o n.º 731, da dita freguesia 
de Albufeira e inscrito na respectiva matriz sob o artº 21730 (fls. 37 e 38, dos autos);

B) A escritura de procuração irrevogável referida no ponto anterior contém cláusula expressa 
de revogação (fls. 38, dos autos);

C) Na mesma data entre a impugnante e Maria de Fátima Tomé Mendonça Calado e marido Vítor 
Manuel Galvão Calado, foi celebrado o contrato de dação “pro solvendo” de fls. 30 a 34, dos autos, 
que se dá por reproduzido para todos os efeitos legais;

D) Para efeitos da realização da procuração irrevogável a impugnante pagou o IMT através do 
DUC 160105016316203, no valor de 24.050,00€ (fls 11, do processo apenso);

E) Em 28 de Dezembro de 2005 a impugnante adquiriu o referido artigo por escritura de dação 
em cumprimento para pagamento dos empréstimos nºs 21546/56023162022, 11480/5601888464, 
20899/56022585827 e 10176/61001866086, no valor global de 370.000,00€, celebrada no Cartório 
Notarial de Albufeira (fls 16, do processo apenso e fls. 23 a 44, dos autos);

F) Na escritura referida no ponto anterior não foi utilizada a procuração irrevogável referida 
em A) (facto estabelecido por acordo);

G) Pela escritura de dação em cumprimento a impugnante pagou IMT pelo DUC 160805025275503, 
no montante de € 18.992,00 (fls. 45, dos autos);

H) À impugnante foi deferido o pedido de isenção de IMT, nos termos referidos no artº 8º (fls. 
46 a 50, dos autos);

I) A procuração referida em A) foi revogada em 29 de Maio de 2006 (fls. 53, dos autos);
J) A impugnante em 4 de Junho de 2006, apresentou no serviço de Finanças de Albufeira re-

querimento que deu origem à reclamação graciosa n.º 1007200604000706, onde requer a anulação 
e restituição do IMT pago pela escritura de procuração irrevogável, referida no ponto A) (fls. 53, dos 
autos);

K) Sobre a reclamação graciosa referida no ponto anterior recaiu despacho de indeferimento 
do Director de Finanças de Faro, proferido em 8 de Julho de 2006, nos termos seguintes (fls. 19 e 20, 
do processo apenso):

“(…) Analisados os documentos juntos ao processo, bem como informação e parecer de fls. 24 
e 25, elaborados nos termos do n.º 2 do art. 73.º do CPPT, pelo órgão periférico local, conclui -se o 
seguinte:

A reclamante pagou em 2005/08/22, o IMT no montante de €24.050,00, pelo DUC 
260.205.016.316.203, Registo n.º 181351, referente à procuração irrevogável com poderes de aliena-
ção do imóvel sito em Urbanização Valmangude, lote 21, freguesia e concelho de Albufeira, inscrito 
na respectiva matriz sob o artº, P21730 (cfr. fls. 11,12).

Aos 2005/12/28, no Cartório Notarial sito em Rua do MFA, 107, Albufeira, perante a notária 
Eliane Sousa Vieira, foi efectuada a escritura de dação em cumprimento entre Maria de Fátima Tomé 
Mendonça Calado casada com Vítor Manuel Galvão Calado e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Albufeira, CRL., em que os primeiros dão aos segundos, para pagamento de empréstimos efectuados, 
o prédio urbano, acima referenciado, pelo valor de € 370.000,00,00, em cumprimento da respectiva 
responsabilidade, tendo sido pago, em 2005/12/22, o IMT no montante de € 18992,00, devido por essa 
dação, pelo DUC 1600805.025275503, registo 279238.

Atento ao facto de na escritura pública realizada, na data acima referido, a reclamante não ter 
sido utilizada a procuração irrevogável, quando o poderia ter feito, mas ter sido efectuado o pagamento 
de imposto devido pela dação em pagamento, não assiste razão à impugnante na sua pretensão de lhe 
ser restituído o IMT inicialmente pago, por o mesmo se ter concretizado”.

Pelo exposto, no uso da competência que me foi conferida pelo n.º 1 do art. 75.º do CPPT, INDE-
FIRO O PEDIDO não concedendo a anulação do IMT pago no valor de € 24.050,00”.

L) A presente impugnação deu entrada no Serviço de Finanças em Setembro de 2006 (processo 
apenso).

6 – Apreciando
6.1 Do alegado “alargamento do pedido”
Nas suas alegações de recurso, a Fazenda Pública começa por contestar (cfr. conclusões 1 a 6 das 

suas alegações de recurso) um “suposto alargamento do pedido” de impugnação relativamente previa-
mente deduzido na “reclamação graciosa”, que o tribunal “a quo” alegadamente devia ter sancionado, 
“ainda que não tenha sido invocada na contestação da FP atento o carácter indisponível dos direitos 
tributários”.

Na perspectiva da recorrente, tendo a impugnação sido deduzida contra o indeferimento de recla-
mação graciosa e este sido fundamentado na não utilização da dita procuração irrevogável na aqui-
sição do bem como a sua posterior revogação, não poderia a impugnante vir na impugnação alargar 
o pedido de reclamação com outros fundamentos porquanto ao órgão administrativo competente não 
foi dada oportunidade para se pronunciar.
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Entende, deste modo, a recorrente que o tribunal “a quo” apenas poderia conhecer na impugnação 
dos fundamentos do pedido já expressamente invocados na petição de reclamação e por esta expres-
samente considerados.

Não lhe assiste, contudo, razão.
Como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal e a recorrida, 

constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal que no caso de impugnação judicial subsequente a 
reclamação graciosa o acto tributário de liquidação integra também o objecto da mesma impugnação, 
desde que, claro está, se impugne o mesmo acto de liquidação que foi objecto da decisão de reclamação 
(cfr. o acórdão deste Supremo Tribunal de 12 de Janeiro de 2005, rec. n.º 949/04), o que sucede no caso 
dos autos. E o pedido formulado relativamente ao acto de liquidação que constituía o objecto imediato 
da reclamação e constitui o objecto mediato da impugnação é o mesmo, o de anulação da liquidação 
e restituição do imposto pago.

É certo que, a par dos fundamentos invocados na reclamação outros foram invocados na impugna-
ção, vindo a ser decisivo, na perspectiva adoptada na sentença recorrida, um fundamento de ilegalidade 
não invocado expressamente na petição de reclamação e como tal não expressamente ponderado na 
decisão de indeferimento.

Sucede, porém, que, respeitada que seja a identidade do acto e a do pedido, não parece que a im-
pugnante veja restringida a sua possibilidade de invocar em defesa da pretensão anulatória que deduziu 
na impugnação novos outros argumentos ou outros fundamentos integradores da ilegalidade, como não 
está o tribunal adstrito a considerar apenas o direito invocado pelas partes, pois que jura novit curia.

Improcede, deste modo, a alegação da recorrente sintetizada nas conclusões 1 a 6 das suas ale-
gações de recurso.

6.2 Do mérito do recurso
A sentença recorrida, a fls. 125 a 138 dos autos, julgou procedente a impugnação deduzida, anu-

lando em consequência o despacho proferido na reclamação (…) apresentada contra a liquidação de 
IMT e ordenando a devolução do imposto pago.

Após algumas considerações tecidas a propósito das procurações irrevogáveis que têm por objecto 
negócios jurídicos sobre bens imóveis, da sua utilização no “giro comercial e bancário”, das razões 
apontadas pelo legislador para a sujeição da sua outorga a IMT e bem assim do seu regime neste imposto, 
fundamentou -se o decidido na aplicabilidade ao caso dos autos do n.º 3 do artigo 22.º do Código do 
IMT, nos termos do qual haveria lugar à anulação total ou parcial do imposto até porque a impugnante 
beneficia de isenção de IMT, circunstância que não é reconhecida ao procurador, mais se acrescentando 
que caso assim se não entendesse sempre haveria lugar à anulação e restituição do IMT, nos termos do 
n.º 4 desta mesma disposição legal, em virtude da revogação da procuração e, mesmo que não tivesse 
sido revogada a procuração (…) tinha já decorrido os dois anos previsto no n.º 4 do artigo 22.º do 
Código do IMT (cfr. sentença recorrida, a fls. 135 a 138 dos autos).

O decidido quanto à aplicabilidade ao caso dos autos do n.º 3 do artigo 22.º do Código do IMT 
merece a concordância do Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu pa-
recer junto aos autos e supra transcrito, que se apoia na mais recente doutrina publicada sobre o tema 
(cfr. JOSÉ MARIA FERNANDES PIRES, Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, Coimbra, 
Almedina, 2010, pp. 223 a 253 – Cap. IV, da Parte II “O regime das procurações irrevogáveis relativas 
a imóveis em IMT”).

A recorrente imputa à sentença recorrida a violação do disposto nos artigos 2.º, n.º 3, alínea c), 
4.º alínea f) e 22.º números 3 e 4 do Código do IMT, estes últimos a contrario sensu, alegando que 
não tendo a impugnante utilizado a procuração irrevogável que outorgou na aquisição do bem não 
existe nexo de causalidade entre este aquele instrumento jurídico e o contrato definitivo pelo que não 
se verificam os pressupostos de aplicação do n.º 3 do art. 22.º do CIMT e que não tem igualmente 
aplicação o n.º 4 daquele normativo porquanto não se verifica inexistência do facto tributário no prazo 
ali previsto, pois que o facto tributário previsto na alínea c) do n.º 3 do art. 2.º do CIMT é a outorga 
da procuração irrevogável não se tratando de um facto sob condição, ou seja, o mesmo verifica -se 
aquando da outorga independentemente das posteriores vicissitudes da mesma ou da sua não utilização 
(cfr. conclusões 7 a 9 das suas alegações de recurso).

Vejamos pois.
No caso dos autos, foi outorgada a favor da recorrida procuração irrevogável com poderes para 

alienar um imóvel da propriedade de seus clientes, tendo sido por ela pago o IMT devido pela outorga 
da procuração (cfr. as alíneas A) e D) do probatório fixado). Alguns meses depois, veio a recorrida 
a adquirir o imóvel por escritura de dação em cumprimento para pagamento dos empréstimos nºs 
21546/56023162022, 11480/5601888464, 20899/56022585827 e 10176/61001866086, na qual a 
procuração irrevogável não foi utilizada, tendo sido também aí pago o correspondente imposto, não 
obstante este lhe ter sido posteriormente restituído em virtude da isenção de que goza ex vi do artigo 8.
º do Código do IMT (cfr. as alíneas E) a H) do probatório fixado).
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Importa, pois, saber se a recorrida, que pagou IMT aquando da outorga de procuração irrevogável 
que lhe atribuía poderes de alienação de um imóvel, em conformidade com o disposto nos artigos 2.º, 
n.º 3, alínea c) e 4.º alínea f) do Código do IMT, tem direito a que o imposto pago lhe seja restituído.

A sentença recorrida entendeu que sim, primariamente em virtude do disposto no n.º 3 do ar-
tigo 22.º do Código do IMT, que dispõe nos seguintes termos: «Sempre que o contrato definitivo seja 
celebrado com um dos contraentes previstos nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 3 do artigo 2.º, ou que o 
facto tributário ocorra antes da celebração do contrato definitivo que opere a transmissão jurídica do 
bem, e o contraente já tenha pago o imposto devido por esse facto, só há lugar a liquidação adicional 
quando o valor que competir à transmissão definitiva for superior ao que serviu de base à liquidação 
anterior. Procedendo -se à anulação parcial ou total do imposto se o adquirente beneficiar de redução de 
taxa ou de isenção». Entende a recorrente que o tribunal “a quo” cometeu erro de julgamento, pois que 
não se verificam os pressupostos de aplicação do n.º 3 do art. 22.º do CIMT, visto não ter utilizado a 
procuração irrevogável que outorgou na aquisição do bem, pelo que alegadamente não existiria nexo 
de causalidade entre aquele instrumento jurídico e o contrato definitivo.

Não tem, contudo, razão a recorrente.
Como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal a posição assu-

mida pela Fazenda Pública não tem qualquer apoio na letra da lei, que em parte nenhuma exige que 
o “acerto de contas” a que manda proceder o n.º 3 do artigo 22.º do Código do IMT só tenha lugar nos 
casos em que a procuração cuja outorga deu já lugar ao pagamento de imposto venha a ser efectivamente 
utilizada na celebração do contrato definitivo. O que a lei exige, isso sim, é que tenha já havido prévio 
pagamento de imposto pelo mesmo sujeito passivo e que este se reporte ao mesmo bem, pois que, ao 
fim e ao cabo, como bem explica JOSÉ MARIA PIRES (op. cit., pp. 233 e ss.), o IMT liquidado nas 
procurações irrevogáveis a ele sujeitas tem natureza de “antecipação do imposto devido a final pela 
transmissão definitiva operada com a escritura de compra e venda”, havendo, nesse momento, que 
operar o acerto de contas final. E deste modo, se o adquirente está isento de imposto pela aquisição do 
imóvel, pois que beneficia da isenção prevista no artigo 8.º do Código do IMT, terá direito à anulação 
do imposto anteriormente pago por ocasião da outorga da procuração de que foi beneficiário (inde-
pendentemente de a ter efectivamente usado na transmissão definitiva), ex vi do disposto no n.º 3 do 
artigo 22.º do Código do IMT, sob pena de por via do mecanismo da antecipação do imposto lhe vir a 
ser denegada isenção que o artigo 8.º do Código do IMT lhe reconhece.

É que, como diz a p. 236 o autor citado, «(…) o legislador determina no n.º 3 do artigo 22.º do 
Código do IMT que na data da celebração da escritura de compra e venda se efectua o acerto final da 
liquidação, de modo a que o imposto cobrado no final seja apenas um – o que corresponde à transmissão 
operada com a escritura de compra e venda. Para isso, ao imposto apurado resultante da transmissão da 
propriedade, é deduzido o que havia sido pago aquando da outorga da procuração irrevogável».

No caso dos autos, em virtude da natureza de instituição financeira da adquirente e dos termos 
em que o imóvel veio a ser por ela adquirido, a recorrida beneficiava e viu -lhe ser reconhecida isenção 
do IMT devido pela aquisição (ex vi do artigo 8.º do Código do IMT), que, embora pago, lhe foi resti-
tuído. A sentença recorrida ordenou, e bem, que lhe fosse também restituído o IMT pago por ocasião 
da outorga da procuração irrevogável, sendo este julgado de manter, pois que de outro modo, por via 
da antecipação do imposto, lhe seria retirado o direito à referida isenção.

Encontrando -se a sentença primária e suficientemente fundamentada no disposto no n.º 3 do 
artigo 22.º do Código do IMT e merecendo, nesta parte, ser confirmada por este Supremo Tribunal, 
desnecessário se torna conhecer das demais alegações da recorrente destinadas a fundamentar a inapli-
cabilidade ao caso dos autos do n.º 4 do mesmo preceito legal, pelo que deles se não conhecerá.

O recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 6 de Abril de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau  - Dulce 
Manuel Neto. 

 Acórdão de 6 de Abril de 2011.

Assunto:

Dever de acatamento de decisões do tribunal superior. Suspensão da instância.
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Sumário:

 I — Anulada decisão do tribunal inferior com fundamento em omissão de pronúncia 
e tendo os autos baixado para conhecimento das questões anteriormente não 
apreciadas, não cumpre a decisão do tribunal superior a sentença que, em vez 
disso, decide pela suspensão da instância.

 II — Tal sentença deve assim ser revogada por falta de acatamento de decisão de tri-
bunal superior.

Processo n.º 1025/10 -30.
Recorrente: Daimlerchrysler Services Portugal — Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1  - Daimlerchrysler Services Portugal  - Instituição Financeira de Créditos. S.A, melhor identifi-
cada nos autos, deduziu no Tribunal Central Administrativo Sul, a acção administrativa especial contra 
o despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que indeferiu o pedido de transmissibilidade 
de prejuízos fiscais.

Por acórdão de 15 -07 -2008, foi a mesma julgada improcedente.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, tendo 

o relator, por despacho de fls. 736 verso, ordenado a baixa dos autos ao TCAS para efeito do disposto 
no n.º 4 do artigo 668.º do CPC e na perspectiva do eventual suprimento de nulidades do acórdão que 
vinham arguidas.

O Tribunal Central Administrativo Sul, por acórdão de fls. 739 e seguintes, julgou não verificadas 
as referidas nulidades e manteve -o nos seus precisos termos.

Neste Supremo Tribunal, conhecendo -se do recurso interposto, foi proferido acórdão, a fls. 765 
e seguintes, que anulou o acórdão recorrido com fundamento em omissão de pronúncia e, em conse-
quência ordenou a baixa dos autos ao TCAS a fim de serem objecto de conhecimento diversos vícios 
imputados ao despacho impugnado

O TCAS, por acórdão de 20 -04 -10, decidiu suspender a instância ao abrigo do artº 279º n.º 1 do 
CPC, «ex -vi» da alínea e) do CPTA, até que haja decisão prejudicial a obter no recurso n.º 844/09, 
pendente neste STA, no qual fora solicitado, em sede de reenvio prejudicial ao TJCE, pronúncia sobre 
a conformidade ao Direito Comunitário da interpretação feita pela Administração Tributária ao n.º 2 
do artigo 69.º do IRC.

Mais uma vez inconformada, desta decisão a recorrente interpôs o presente recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

1. O douto acórdão recorrido, proferido na sequência de recurso jurisdicional anterior deste mesmo 
STA, entendeu suspender a instância até à pronúncia do TJCE no âmbito do pedido de reenvio prejudi-
cial efectuado pelo STA no processo n.º 844109 -30, processo que não respeita nem à ora Recorrente, 
nem aos mesmos factos a que respeitam os presentes autos, e cuja decisão nunca será apta a produzir 
efeitos sobre os mesmos.

2. Fê -lo, salvo o devido respeito, em clara desobediência ao que foi previamente decidido nos 
presentes autos pelo STA que, por douto acórdão de 28.10.09, ordenou ao TCA Sul que proferisse de-
cisão que apreciasse as “questões que são suscitadas na acção administrativa especial pela recorrente 
como fundamentos anulatórios do despacho impugnado e que têm que ver com o abuso do direito, a 
fundamentação do acto, bem como a violação dos princípios constitucionais da boa fé, imparcialidade, 
igualdade e proporcionalidade’.

3. Assim, violou o douto acórdão recorrido o disposto nos artigos 156º, n.º 1 do CPC, 4º, n.º 2 da 
Lei n.º 3/99, de 13/1 (LOFTJ), 4º da Lei n.º 21/85, de 30/7, e 7º do ETAF, que consagram justamente 
o dever de acatar as decisões proferidas pelos tribunais superiores, transitadas em julgado.

4. Neste caso, salvo melhor opinião, acatar a decisão superior não passava pela suspensão mas sim 
pela apreciação e tomada de decisão ordenadas. Se assim não fosse, teria, sido o STA, e não o TCA Sul, 
a suspender os autos e a esperar pelo resultado do reenvio que o próprio determinou noutros autos.

5. Ora, como foi já decidido por este douto tribunal noutro caso, “deve ser revogada a decisão do 
tribunal inferior que não acata a do superior, proferida em recurso jurisdicional da primeira” (Ac. de 
29.06.05, 2. secção, processo 0317/05).

6. E não se diga que o disposto no artigo 279º do CPC pode justificar a suspensão, pois que no 
caso em apreço não se verifica nenhum dos seus pressupostos: não existe causa prejudicial; o mero 
receio de contradição de decisões não existe e ainda que existisse não constitui motivo justificado para 
a suspensão; e não foi fixado um prazo como exigiria o n.º 3 da referida disposição legal.
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7. O douto acórdão recorrido não serve pois os interesses nem da Recorrente nem do sistema 
jurídico, pois ao suspender a decisão apenas atrasa o processo sem garantir o que quer que seja.

8. Com efeito, mesmo que o TJCE venha a responder às questões prejudiciais em sentido favorável 
à tese da ora Recorrente isso não significa que a mesma posição seja aplicável no caso em apreço, e 
mesmo que o TJCE o não faça tal não significa que à ora Recorrente não deva ser dada razão em função 
dos argumentos que o TCA Sul não analisou e devia ter analisado, conforme ordenou o STA.

9. Se o caso em apreço vier a ser decidido com base apenas nos pontos referidos pelo STA e se 
vier a entender que nem sequer é necessário recorrer ao reenvio prejudicial, a ora Recorrente não será 
obrigada a esperar pelo desfecho de um processo que nada tem que ver com o seu.

2  - Não foram apresentadas contra alegações.
3  - O Exmº Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer para o que apontou as seguintes ra-

zões:
“Notificado nos termos do artº 146º n.º 1 CPTA o Ministério Público informa que não se pronun-

cia sobre o mérito do recurso, no entendimento de que a relação jurídico -material a controvertida não 
implica direitos fundamentais dos cidadãos, interesses públicos especialmente relevantes ou valores ou 
valores constitucionalmente protegidos como a saúde pública, o ambiente, o urbanismo, o ordenamento 
do território, a qualidade de vida, o património cultural e os bens do Estado, das Regiões Autónomas 
e das autarquias locais (artº 9º n.º 2 e 146º n.º 1 CPTA)»

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - O acórdão recorrido, perante o acórdão deste STA que anulara anterior decisão com fundamento 

em omissão de pronúncia e ordenara a baixa dos autos ao TCAS a fim de serem conhecidos diversos 
vícios que tinham sido assacados ao despacho impugnado, decidiu suspender a instância sem que para 
tal tivesse previamente emitido qualquer pronúncia sobre tais vícios.

Fundamentando o assim decidido, no essencial, ponderou -se no acórdão que, perante o risco de 
proferimento de decisões contraditórias, se impunha a suspensão da instância a fim de se aguardar a 
pronúncia que venha a ser emitida pelo TJCE em sede de reenvio prejudicial, efectuado no recurso 
n.º 844/09, pendente neste STA, a respeito da conformidade ao Direito Comunitário da interpretação 
feita pela Administração Tributária ao n.º 2 do artigo 69.º do IRC, questão esta que em ambos os pro-
cessos vinha suscitada.

Insurgindo -se contra tal decisão, vem a recorrente alegar que o acórdão recorrido não respeitara o 
decidido no acórdão anulatório deste STA que impunha o conhecimento dos vícios que anteriormente 
não foram apreciados e que, de qualquer modo, não se verificariam, “in casu”, os pressupostos que 
legitimariam a suspensão da instância nos termos do n.º 1 do artigo 279.º do CPC.

Vejamos, então.
Estatui o n.º 1 do artigo 156.º do CPC que os juízes têm o dever de administrar a justiça, proferindo 

despacho ou sentença sobre as matérias pendentes e, cumprindo, nos termos da lei, as decisões dos 
tribunais superiores, mais acrescentando o n.º 1 do artigo 4.ºda Lei n.º 4/85, de 30 de Julho, que os 
magistrados judiciais julgam apenas segundo a Constituição e a lei e não estão sujeitos a ordens ou 
instruções, salvo o dever de acatamento pelos tribunais inferiores das decisões proferidas, em via de 
recurso, de decisões dos tribunais superiores (cfr. artigo 4.º n.º 2 da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro).

Sendo assim, importa apurar se a decisão de suspender a instância decidida no acórdão recorrido 
afronta ou não o decidido anteriormente no acórdão anulatório por este STA.

Entendemos que sim.
De facto, a baixa dos autos ao TCAS teve por expressa finalidade o conhecimento dos vícios 

invocados que tinham a ver com abuso de direito, fundamentação do despacho impugnado e violação 
dos princípios constitucionais da boa fé, imparcialidade, igualdade e proporcionalidade, o que ante-
riormente não acontecera.

Cumpria então a esse Tribunal apreciar tais vícios, só dessa forma se podendo afirmar que acatara 
o superiormente decidido.

Assim não veio a acontecer, sem que para tal se descortine qualquer razão válida e atendível.
Designadamente a fundamentação invocada no acórdão sob recurso não merece acolhimento.
Na verdade, a questão que foi colocada ao TJCE no recurso n.º 844/09, deste STA, recorde -se que 

contendendo com a eventual conformidade ao direito comunitário da interpretação que no caso a AT 
deu ao n.º 2 do artigo 69º do IRC, em nada interfere com o conhecimento dos vícios acima aludidos, 
o qual apenas convoca a aplicação das normas e princípios do direito interno português, donde que o 
risco de eventual contraditoriedade de decisões pura e simplesmente não existe.

Para mais, o que não é de somenos, sempre a suspensão decidida no acórdão recorrido se revela-
ria prematura, uma vez que a procedência de qualquer dos vícios invocados faria perder o sentido ao 
solicitado reenvio prejudicial para o TJCE, aliás feito a título meramente subsidiário.

Deste modo, o acórdão sob recurso não pode manter -se.
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Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se, em consequência, o 
acórdão recorrido, baixando os autos ao TCAS a fim de uma nova decisão ser proferida dando cumpri-
mento ao determinado no acórdão de fls. 765 e seguintes deste Supremo Tribunal Administrativo.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Abril de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 

 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

Assunto:

Transacção Intracomunitária. Automóveis usados. Preço de compra.

Sumário:

 I – O valor tributável dos veículos comprados em segunda mão no estrangeiro e ven-
didos no território nacional é constituído pela diferença entre o preço de compra, 
com inclusão do IVA e o preço de venda.

 II – No preço de compra não se inclui o imposto automóvel, pois este é pago em Por-
tugal e a aquisição dos veículos ocorreu no estrangeiro.

Processo n.º 16/10 -30
Recorrente: Auto Mil Milhas – Comercio de Automóveis, Lda.
Recorrido: Fazenda Publica.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. “Auto Mil Milhas – Comércio de Automóveis, Ldª”, com os demais sinais nos autos, veio recor-
rer do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 31.03.09, proferido no Processo n.º 7399/02, 
que negou provimento ao recurso interposto da decisão do Mmº Juiz do TAF do Funchal que, por sua 
vez, julgara improcedente a impugnação por si deduzida pela ora recorrente contra a liquidação adicional 
de IVA dos anos de 1994 e 1995, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) - A sentença sob recurso, surge na sequência do Acórdão, aliás douto, de 31/01/2008 desse V. 
Tribunal, no qual se ordenou a revogação do aresto do TCAS proferido nos autos em 24/04/2007;

2ª) - E através do qual, se ordenou ao TCAS, que proferisse nova decisão sobre a matéria “sub-
-judice “, a levar em conta a aplicação do emanado da Directiva n.º 94/5/CEE, a partir de 01 de Janeiro 
de 1995, por forma de evitar a aplicação de IVA sobre o IA (imposto automóvel) desde essa data;

3ª) - Os autos versavam sobre IVA e IRC reportados aos exercícios de 1994 e de 1995;
4ª) - Não obstante a questão controvertida versar sobre estes impostos e exercícios, a ora recorrente 

ao formular ali as alegações de recurso, decidiu restringir o âmbito do pedido, atenta a delimitação 
temporal da aplicação da aludida Directiva;

5ª) - Delimitou assim, nos termos da faculdade conferida pelo n.º 2 do art.º 273º do C. P. C., a 
matéria de facto do recurso, reduzindo o pedido apenas no que concerne ao IVA de 1995;

6ª) - De modo a permitir de acordo com o determinado por este Tribunal Superior, a decisão simples 
e expurgada de objecto de controvérsia (aceitando assim tudo o demais que consta do relatório da AT, 
deixando cair todas as reclamações respeitantes a 1994 e todas as outras respeitantes a 1995, deixando, 
assim, de haver qualquer matéria de facto controvertida);

7ª) - Destarte, o pedido reformulado reduz -se assim apenas à questão da incidência do IVA sobre o 
IA, do aludido exercício, ou seja, versando a quantia de Esc: 18.778.384$00 de IVA, que a AT fez incidir 
sobre o valor de IA pago em 1995 — 110.461.082$00 (conforme consta do dito relatório/auto de notícia 
da AT) e respectivos juros compensatórios no valor de 3.304.063$00 (Cfr n.º 6 das alegações,);

8ª) - Os valores impugnados de IVA e respectivos juros compensatórios, foram pagos pela recor-
rente em Outubro de 1996 (conforme documentos juntos aos autos);

Contudo,
9ª) - Inexplicavelmente, o Tribunal “a quo” ao fundamentar factualmente a sua decisão, fez tábua-

-rasa, não só da alegada redução do pedido formulado pela recorrente, como igualmente da decisão 
desse STA;
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10ª) - Quanto ao primeiro aspecto, continua a fazer referência a toda a matéria do ano de 1994, 
aos articulados nºs 8 a 15 da p.i, ao parecer jurídico solicitado pela recorrente, acabando por concluir, 
não ter matéria de facto para poder decidir e tão só meras considerações;

11ª) -Quando no relatório da AT, dado como reproduzido no Aresto recorrido, consta o valor das 
compras, o valor das vendas, o valor do IA, o valor do lucro bruto e do Lucro líquido, os valores cor-
rigidos do IVA, com indicação dos motivos da correcção;

12ª) -Assim acontecendo, que melhor e mais clara matéria de facto se pode indicar?;
13ª) -Termos em que o TCAS não esteve bem, ao trazer à sua decisão a matéria do ano de 1994, 

porquanto são os limites do pedido da exclusividade das partes, a quem pertence definir os factos que 
integram a causa de pedir, sendo que o Tribunal, apenas pode tomar decisões sobre esses factos;

14ª) -Ao proceder como o fez, o TCAS violou o disposto no Cód. Proc. Civil— artº. 264º, nºs 1 
e 2;

15ª) -Também o TCAS não esteve bem, ao não ver como a matéria de facto sobre que incidia o 
actual pedido era clara, bem delimitada e totalmente provada documentalmente e por não contestada, 
emanando até da leitura do aresto recorrido, a ideia de que os Ilustres Desembargadores nem sequer 
leram o requerimento da recorrente em que se pede apenas decisão sobre a matéria relacionada com o 
IVA do ano de 1995;

16ª) -Relativamente ao segundo aspecto  - o não acatamento da decisão desse Tribunal consubs-
tanciada no Ac. de 31/01/2008  - lavra no mais absoluto erro o aresto recorrido;

17ª) -Em matéria de direito, pretende o TCAS fazer valer a tese da sua primitiva decisão, ou seja, 
de que o IVA tem mesmo de incidir sobre o IA, (quer no caso em apreço, quer noutros semelhantes);

18ª) -E fundamenta esta posição, nos termos do disposto no art.17.º, n.º 3 do RITI e art. 1.º, n.º 2 
do DL 504 -0/85 de 30/12, Lei que aprovou o Orçamento de Estado de 1996, Dec.Lei n.º. 199/96 e 
algumas decisões de sentido contrário ao deste STA;

19ª) -Assume inclusivamente, uma interpretação diferente sobre a aplicação da Directiva Comu-
nitária n.º 94/5/CEE, de 11 Fevereiro, no sentido de que não tem aplicação no território nacional em 
1995;

Ora,
20ª) - no essencial, foi precisamente o facto de este Tribunal de recurso ter considerado que a 

entrada em vigor desta Directiva n.º 94/5 é a partir de 1 de Janeiro de 1995, que levou à revogação do 
aresto do TCAS;

21ª) -Não compete aos Tribunais de 2ª Instância modificar as decisões dos Tribunais Superiores, 
transitadas em julgado, mas tão somente acatá -las, respeitá -las e “proceder à reformulação do acórdão 
recorrido nos precisos termos que o Supremo tiver fixado “, conforme dispõe o art. 718.º, n.º 2 do 
CPC;

22ª) -No caso “sub -judice “, ao contrariar por completo a douta decisão do STA, no concernente 
à aplicação ao ano de 1995, da Directiva n.º 94/5, o TCAS não só está a violar o dito art.º 718º, como 
também o disposto no art.º 671º -1.º do CPC, que taxativamente diz “transitada em julgado a decisão 
fica tendo força obrigatória dentro do processo “;

23ª) - E tendo deste modo extravasado largamente as suas competências hierárquicas e proces-
suais;

Assim,
24ª) -O aresto em crise, não só não conheceu do “thema decidendum” nos precisos termos em que 

ficou definido após as alegações da recorrente;
25ª) - Como não reformulou o anteriormente proferido nos termos que resultam do douto Acórdão 

deste V. Tribunal, de 31/01/2008;
26ª) -Pelo que, de todo se encontra, mal fundamentado;
27ª) -Deste modo, resultaram violadas as normas constantes da directiva n.º 94/05/CEE de 11 de 

Fevereiro, do artº. 264º, nºs. 1 e 2, do n.º 1 do art.º 671.º, do art.º 718.º n.º 2 e alínea d), do n.º 1 do art.
º 668.º, todos do C. P. C.

NESTES TERMOS:
 -Deve uma vez mais, ser revogado o douto acórdão recorrido, proferindo -se um outro em sua 

substituição que determine que o IA, em carros usados, importados de um país da CEE, em 2ª mão, 
faz parte do preço de custo, não sendo passível de incidência de IVA, de acordo com a legislação já 
mencionada no anterior douto acórdão deste STA, mormente a citada Directiva 94/5/CEE;

 -Devem ser declaradas ilegais as correcções ao IVA feitas pela Administração Fiscal, respei-
tantes às aquisições e vendas de veículos, importados em 2ª mão, no ano de 1995 e que tiveram por 
fundamento o facto de esta entidade (AT) não considerar o IA como parte do custo, fazendo incidir 
IVA sobre ele;

 -Deve declarar -se que os valores indevidamente cobrados pela AT, respeitantes a IVA de 1995, 
foram de Esc: 18.778.364$00, acrescidos de Esc: 3.304.063$00 de juros compensatórios (à data actual 
respectivamente € 93.666,08 e € 16.480,59);
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 -Deve a Administração Fiscal ser condenada a devolver à recorrente, os valores acima referidos, 
acrescidos de juros indemnizatórios, à taxa legalmente aplicável, a partir de 1 de Novembro de 1996 
até efectivo pagamento;

 -Deve a Administração Fiscal ser condenada no pagamento das custas processuais e procuradoria 
condigna.

Venerandos Senhores Juízes  - Conselheiros: confiante na preclara e profunda análise a que pro-
cedereis do objecto do presente recurso, no confronto da presente alegação com as que lhe seguirão, 
tendo como pano de fundo o aliás Douto Aresto “sub -judice”, a Recorrente aguardarás serena a repo-
sição da JUSTIÇA!

2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 882/883 no qual defende a improcedência do re-
curso.

3. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância e no TCAS os se-

guintes factos:
1º) -Do relatório da inspecção tributária em que assentaram as liquidações oficiosas de IVA 1994 

e 1995 e de IRC/1995 do sujeito passivo consta:
A firma faz a aquisição de carros usados na Alemanha … que depois de legalizados incluindo o 

pagamento do IA respectivo os vende no mercado nacional.
Como locais de venda possui stands além do da sede, no Algarve e Madeira.
… nas declarações de rendimento mod. 22  - IRC é indicado como gerente Delfina Pires Ten-

reiro.
As compras … processam -se no mercado alemão sendo os vendedores essencialmente particu-

lares.
No exercício de 1994 o IA pago não foi contabilizado em compras, não constituindo assim custo 

directo da viatura. Era contabilizado numa conta da classe 27 - acréscimos e deferimentos.
Quando vende, ao preço de venda deduz o IA pela diferença, uma vez que opta pelo regime de 

bens em segunda mão.
Este procedimento foi abandonado em 1995 sendo neste exercício o IA contabilizado numa sub-

conta da conta compras.
Quanto ao IVA, apesar de terem sido apurados novos valores, não foram enviadas as respectivas 

declarações de substituição.
O sujeito passivo continuou a utilizar o regime dos bens em segunda mão para efeitos de dedu-

ção/liquidação de IVA, abatendo à margem bruta das vendas o valor do IA.
(Quanto a IRC/1995)
Alteração ao inventário final: correcção no valor de 4.197.863$00 esc.
Correcções ás vendas...
Custo das vendas... (anexo 11) ( -10.662.080$00 esc.).
2 - No apuramento do IVA, o sujeito passivo não incluiu o valor do IA
3 - O sujeito passivo não apresentou a declaração de IRC/1995.
4 - O veículo de matrícula 49 -44 -GM não pertence à impugnante.
5)  - Quanto às vendas constatou -se que o valor contabilizado era inferior ao efectivamente prati-

cado. No entanto relativamente a 1995, como a contabilidade foi reformulada foram considerados os 
valores correctos para efeitos de IRC.

6) Contabilizou em duplicado (1994 e 1995) a venda de diversas viaturas, nomeadamente os 
seguintes: 

Data Matrícula P. de Aquisição

Nov./94 25 -01 -ER 1 254 317$00
Nov./94 53 -15 -ES 1 307 712$00
Nov./94 53 -12 -ES 1 225 980$00
Dez./94 44 -55 -EP 1 203 329$00

81 -86 -ES 1 070 759$00
31 -88 -ES 1 123 815$00
24 -99 -ER 1 205 547$00
53 -11 -ES 1 379 673$00
25 -03 -ER 889 123$00
44 -54 -EP 561 869$00
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 Ora, porque os documentos foram emitidos em 1995, nas correcções a efectuar, estes proveitos 
que contabilizados em duplicado são considerados como fazendo parte do exercício de 1995 sendo a 
correcção feita a 1994.

7) Assim, em consequência a AT efectuou as seguintes correcções:

Correcções nas vendas

Exercício de 1994 – Mês de Novembro de 1994 

Matrícula

P. Compra P. Venda/Decl. P.V. Corrigido Valor da Correc.

Anexo 4/5 (1) Anexo 2 (1) Anexo 6 D

29 -91 -EM 1 478 666$00 2 200 000$00 3 100 000$00
86 -00 -EQ 851 508$00 1 600 000$00 2 350 000$00
29 -90 -EM 1 274 713$00 2 100 000$00 2 790 000$00
47 -67 -EM 632 257$00 780 000$00 1 270 000$00
29 -92 -EM 1 196 679$00 1 850 000$00 2 800 000$00
29 -60 -EM 712 915$00 1 100 000$00 1 600 000$00
47 -68 -EM 1 731 365$00 2 650 000$00 3 300 000$00

SOMA 7 878 103$00 11 280 000$00 17 210 000$00 5 930 000$00

Nota (1) – Valores com IVA incluído

 Mês de Dezembro de 1994 

Matrícula

P. Compra P. Venda Decl.

P.V. Corrigido Valor Correc.
Anexo 4/5 Anexo 7

44 -50 -EP 866 804$00 1 600 000$00 2 600 000$00
29 -89 -EM 031 439$00 1 000 000$00 1 650 000$00
29 -59 -EM 1 326 650$00 2 100 000$00 2 950 000$00
44 -53 -EP 1 634 928$00 2 400 000$00 2 900 000$00
44 -52 -EP 970 738$00 1 450 000$00 1 800 000$00
44 -51 -EP 766 373$00 1 350 000$00 1 350 000$00

SOMA 7 320 747$00 9 900 000$00 13 250 000$00 3 350 000$00

 8) A AT procedeu à correcção do Inventário em 31.12.94 com os seguintes fundamentos:
Comparando a compra de viaturas e as vendas das mesmas, verifica -se que os Inventários não 

estão correctos:
Senão vejamos:
Compra de carros (1994) — 42.269 161$00
Custo dos carros vendidos — 14.074.830$00
Existências Finais — 28 194.331$00
A existência final de carros declarada foi de 19 250 334$30.
Estes valores não incluem o I.A. suportado uma vez que este foi contabilizado numa conta de
“Acréscimos e Deferimentos”.
O valor do IA. envolvido nestas Operações foi o seguinte.
I.A. suportado nas compras 22 130 185$00
I.A. nas vendas 6 820 816$00
I.A. nas Existências Finais 15 309 369$00
9) Correcções IVA – 1994
Face às correcções efectuadas às vendas e referidas no ponto 3.1.1 deste relatório e à margem 

bruta das vendas por exclusão do Imposto Automóvel da base tributável declarada, tendo em conta o 
Dec  - Lei 504 -G/85, de 30/12  - art.º 1º, n.º 2, as correcções de IVA são as seguintes para o 4º Trimestre 
de 1994. 
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MESES IVA Corrigido IVA Liquidado Correcções

Novembro 1 109 620$00 (Anexo 6) 149 825$00 (Anexo 2) 959 795$00
Dezembro 838 331$00 (Anexo 7) 180 322$00 (Anexo 3) 658 331$00

Total  1 947 951$00  330 147$00  1 618 126$00

 10) A AT procedeu a Correcções  - Exercício de 1995 com o seguintes fundamentos:
Neste exercício o sujeito passivo continuou a liquidar IVA sobre uma base tributável inferior à 

efectivamente obtida, não só, porque considerava o valor da venda inferior ao real mas também porque 
ao mesmo abatia o Imposto Automóvel suportado e pago na D.G.A..

No entanto, ao refazer a contabilidade considerou o valor de venda correcto, mas a este conti-
nuou a abater o IA. pago. Mas, apesar de ter preenchido as Declarações de substituição Mod. C não 
os enviou ao SAIVA.

Face a estes factos, as correcções a efectuar neste exercício são as seguintes:
3.2.1 – Imposto/o Valor Acrescentado
a) Apuramento do Imposto em falta 

Meses IVA Corrigido
p/ Serviços Anexo IVA

Contabilizado Anexo IVA
Declarado S.P. Anexo IVA

Liq.Adicional

Janeiro
Fevereiro
Março

3 145 286$
2 882 385$
2 134 602$

11/12
13
14

389 618$
371 144$
319 688$

Total 1º T 8 162 273$ 2 879 892$ 15 1 080 450$ 16 7 081 823$

Abril
Maio
Junho

1 857 459$
2 611 452$
1 600 504$

17
18
19

439 579$
450 966$
436 776$

Total 2º T 6 069 415$ 2 658 970$ 20 1 327 321$ 21 4 742 094$

Julho
Agosto
Setembro

1 590 158$
326 792$

1 615 972$ 

22
23
24

530 840$
605 757$
641 013$

Total 3º T 6 532 922$ 2 752 935$ 25 1 777 610$ 26 4 755 312$

Outubro
Novembro

1 295 483$
2 581 290$
3 048 138$

27
28
29

Total 4º T 6 924 911$ 3 026 942$ 30 0 6 924 911$

 Quanto ao 4º Trimestre de 1995, como o sujeito passivo não enviou a Declaração Periódica foi 
preenchido documento oficioso de liquidação sendo o Imposto em falta de 5 197 081$00 determinado 
da seguinte forma:

IVA Liquidado — 6 924 911$00
IVA Reg. Favor do Estado — 8 990$00
IVA Dedutível Contabilizado — ( - 1 736 820$00)
IVA a pagar — 5 197 081$00
11) Efectuou ainda outras correcções, a saber:
No mês de Julho de 1995 foi vendido o matrícula 57 -71 -EA por 1.460 177$00 adquirido no mer-

cado nacional tendo o sujeito passivo exercido o direito à dedução do IVA.
Porque na venda não foi liquidado o respectivo Imposto, está em falta IVA no montante de 

(1460 177$00×17%=) 189 823$00
E concluiu que, relativamente a 1995, o IVA em falta é de 20 465 531 $00.
5. De acordo com as conclusões das alegações, são as seguintes as questões a conhecer no pre-

sente recurso:
a) Violação do disposto no artº. 264º, nºs l e 2 do Cód. Proc. Civil (conclusões 1ª a 14ª).
b) Violação do disposto nos artºs 718.º e 671.º - n.º 1 do CPC, (conclusões 15ª a 20ª).
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c) Violação do disposto no artº 668º, n.º l, alínea d) do Código de Processo Civil (conclusões 21ª 
a 26ª).

d) Violação da Directiva n.º 94/05/CEE, de 11 de Fevereiro.
5.1. Relativamente à 1ª questão, entende a recorrente que:
Os autos versavam sobre IVA e IRC reportados aos exercícios de 1994 e de 1995;
Não obstante a questão controvertida versar sobre estes impostos e exercícios, a ora recorrente 

ao formular ali as alegações de recurso, decidiu restringir o âmbito do pedido, atenta a delimitação 
temporal da aplicação da aludida Directiva;

Delimitou assim, nos termos da faculdade conferida pelo n.º 2 do art.º 273º do C. P. C., a matéria 
de facto do recurso, reduzindo o pedido apenas no que concerne ao IVA de 1995;

Deste modo, o pedido reformulado reduzia -se apenas à questão da incidência do IVA sobre o 
IA, do aludido exercício pelo que, ao trazer à sua decisão a matéria do ano de 1994, o TCAS violou o 
disposto no artº 264º, nºs 1 e 2 do CPC.

Será que procede esta argumentação?
Conforme refere o MºPº no seu parecer de fls. 882/883 a regra do citado artº 264º funciona para 

os factos principais da causa, mas não já para os factos instrumentais.
Assim o Tribunal poderá tomar em conhecimento os factos instrumentais que resultem da instrução 

e discussão da causa.
Sucede que no caso sub -judice o processo voltou ao tribunal recorrido para efeito de ampliação 

da matéria de facto, ao abrigo do disposto no artº 729º, n.º 2 do Código de Processo Civil.
Tendo o Acórdão deste Supremo Tribunal (fls. 735 e segs.) considerando que os factos ocorreram 

entre 1994 e 1995, sendo que importava, para decidir da legalidade do acto impugnado, identificar os 
factos tributários, situando -os no tempo e esclarecer em que se traduziu a concreta actuação da Admi-
nistração, e quais as razões que a determinaram.

Foi em cumprimento de decisão do Tribunal Superior que o Tribunal recorrido procedeu ao 
alargamento da base instrutória, nos termos que constam de fls.779 e segs., ali se fazendo constar as 
correcções efectuadas pela Administração Tributária nos exercícios de 1994 e 1995, e os factos apurados 
pelos serviços de finanças relativos àqueles exercícios.

E como se constata da referida factualidade há documentos que foram contabilizados em dupli-
cado nos exercícios de 1994 e 1995, tendo a Administração Tributária considerado os mesmos como 
contabilizados em 1995 e procedendo a correcções em 1994 (cf. fls.780).

Do exposto resulta manifesto que os factos relativos ao exercício de 1994, sendo instrumentais, 
não podiam deixar de ser conhecidos pelo Tribunal recorrido, sendo até necessários para, em obe-
diência ao decidido pelo tribunal superior «identificar os factos tributários, situando -os no tempo 
e esclarecer em que se traduziu a concreta actuação da Administração, e quais as razões que a 
determinaram».

Concorda -se com este entendimento, pelo que improcedem as conclusões 1ª a 14ª.
5.2. Quanto à 2ª questão refere a recorrente que o TCAS não acatou a decisão proferida por este 

Supremo Tribunal no Acórdão de 31.01.08, Processo n.º 0627/07, que revogou o anterior acórdão do 
TCAS proferido nos presentes autos.

E acrescenta que o acórdão recorrido assume inclusivamente, uma interpretação diferente sobre 
a aplicação da Directiva Comunitária n.º 94/5/CEE, de 11 Fevereiro, no sentido de que não tem apli-
cação no território nacional em 1995 quando, no essencial, foi precisamente o facto de este Tribunal 
de recurso ter considerado que a entrada em vigor desta Directiva n.º 94/5 é a partir de 1 de Janeiro de 
1995, que levou à revogação do aresto do TCAS;

Não compete aos Tribunais de 2ª Instância modificar as decisões dos Tribunais Superiores, tran-
sitadas em julgado, mas tão somente acatá -las, respeitá -las e “proceder à reformulação do acórdão 
recorrido nos precisos termos que o Supremo tiver fixado “, conforme dispõe o art. 718.º, n.º 2 do CPC 
pelo que, ao contrariar por completo a douta decisão do STA, no concernente à aplicação ao ano de 
1995, da Directiva n.º 94/05, o TCAS não só está a violar o dito art.º 718º, como também o disposto 
no art.º 671º -1º do CPC, que taxativamente diz “transitada em julgado a decisão fica tendo força obri-
gatória dentro do processo “;

Vejamos então se ocorreu desrespeito pelo Acórdão deste Supremo Tribunal.
No citado aresto ficou escrito o seguinte:
“3.2. As alegações da recorrente, o teor do acórdão recorrido, bem como o da sentença que ele 

reapreciou, deixam perceber qual a questão de direito em discussão.
Mas dessa discussão bem se pode dizer que tem decorrido em abstracto, isto é, sem atinência a 

uma realidade factual precisa, sendo certo que os tribunais julgam diferendos entre as partes, apli-
cando o direito a situações concretas da vida real, e que tal aplicação só pode fazer -se adequadamente 
quando a situação de facto subjacente está perfeitamente definida.

Ora, a leitura da matéria de facto apurada pelas instâncias não permite atingir a situação de 
facto a que a recorrente pretende ver aplicado o direito.
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Não nos dizem as instâncias nada sobre a actividade da recorrente que motivou a intervenção da 
Administração Tributária e conduziu à prática do acto impugnado: o que importou ela, quando, donde, 
que impostos satisfez, o que revendeu, quando, e que tributos suportou. Limitam -se a estabelecer que a 
inspecção tributária se debruçou sobre o IVA de 1994 e 1995 (ponto 1 da matéria de facto) e que «no 
apuramento do IVA, o sujeito passivo não incluiu o valor do IA» (ponto 2).

Deste modo, não é possível aplicar o direito, nem sequer se pode eleger com segurança o que 
interessa ao caso.

Tanto mais que o direito este não se mantém imutável no tempo  - designadamente, no tempo em 
que ocorreram os factos, que se sabe ser entre 1994 e 1995. Basta ver que em 14 de Fevereiro de 1994 
foi publicada a Directiva n.º 94/5/CEE, do Conselho, a qual determinava, no n.º 1 do seu artigo 4º, 
que os Estados Membros adoptassem os regimes de IVA às disposições da Directiva, e que os regimes 
adoptados entrassem em vigor até 1 de Janeiro de 1995. Porém, o Estado Português só transpôs a 
Directiva e harmonizou o regime do IVA através do decreto -lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. Assim, é 
jurisprudência corrente deste Tribunal que, entre 1 de Janeiro de 1995 e a data de entrada em vigor 
do decreto -lei n.º 199/96, a transmissão de veículos usados provenientes de países comunitários se 
regula, directamente, pelas normas da Directiva. Mas, até 1 de Janeiro de 1995, outro era o quadro 
legal a atender.

Há, pois, que identificar, para decidir da legalidade do acto impugnado, os factos tributários, 
situando -os no tempo; e esclarecer em que se traduziu a concreta actuação da Administração, e quais 
as razões que a determinaram.

Sem esse mínimo não é possível, conscientemente, decidir da legalidade ou ilegalidade do acto 
tributário discutido, objecto da presente lide.

Não dispondo este Tribunal de poderes de cognição sobre os factos (artigo 21º n.º 4 do Estatuto 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais aprovado pelo decreto -lei n.º 129/84, de 27 de Abril), ou seja, 
não estando ao seu alcance estabelecê -los, há que devolver a tarefa às instâncias, para que, depois 
de assentarem num quadro factual preciso e suficiente, decidam, de direito, com base nele, elegendo 
o direito aplicável, e aplicando -o”

Ora, da passagem transcrita e ao contrário do que a recorrente dá a entender nas conclusões 16ª 
a 20ª, resulta que este Supremo Tribunal não só não procedeu à definição do direito aplicável, como 
expressamente reconheceu que “Deste modo, não é possível aplicar o direito, nem sequer se pode eleger 
com segurança o que interessa ao caso”.

Não pode, por isso, concluir -se que o acórdão recorrido contrariou a decisão deste Supremo Tri-
bunal referida, pelo que improcedem também as conclusões das alíneas 15ª a 23ª.

5.3.Relativamente à 3ª questão, refere a recorrente que o acórdão recorrido não só não conheceu 
do “thema decidendum” nos precisos termos em que ficou definido após as alegações da recorrente, 
como não reformulou o anteriormente proferido nos termos que resultam do douto Acórdão deste V. 
Tribunal, de 31/01/2008.

Ora, também nesta parte a recorrente carece de razão.
Com efeito, tendo em vista o cumprimento do acórdão deste Supremo Tribunal a matéria de facto 

foi ampliada, ficando a conhecer -se os factos em causa nos autos (v. fls. 779/784). Os factos relativos ao 
exercício de 1994 relevam pela sua relação com os do ano de 1995, sendo irrelevante que a liquidação 
relativa a esse exercício não esteja impugnada.

Deste modo, não existe nem excesso, nem omissão de pronúncia, até porque, como bem refere o 
MºPº citando o despacho de fls. 856, este vício abrange questões processuais que possam determinar a 
absolvição da instância e as questões que as partes tenham submetido à apreciação do Tribunal e não 
a pronúncia sobre factos.

E a questão submetida à apreciação do Tribunal recorrido, tal como a própria recorrente refere 
nas suas alegações, consistia em saber se o IA incidente sobre carros usados, importados de um país da 
CEE, em 2ª mão, fazia ou não parte do preço de custo, para efeitos de incidência de IVA.

A esta questão respondeu o TCAS em sentido desfavorável à recorrente.
6. Apreciemos agora a questão de saber se o IA deveria ou não ser incluído no preço de compra 

dos veículos.
Nos autos está apenas em causa o exercício de 1995.
Ora, como se escreveu no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 31.01.2008 – Processo n.º 0627/07 

“Basta ver que em 14 de Fevereiro de 1994 foi publicada a Directiva n.º 94/5/CEE, do Conselho, 
a qual determinava, no n.º 1 do seu artigo 4º, que os Estados Membros adoptassem os regimes de 
IVA às disposições da Directiva, e que os regimes adoptados entrassem em vigor até 1 de Janeiro de 
1995. Porém, o Estado Português só transpôs a Directiva e harmonizou o regime do IVA através do 
decreto -lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. Assim, é jurisprudência corrente deste Tribunal que, entre 1 
de Janeiro de 1995 e a data de entrada em vigor do decreto -lei n.º 199/96, a transmissão de veículos 
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usados provenientes de países comunitários se regula, directamente, pelas normas da Directiva. Mas, 
até 1 de Janeiro de 1995, outro era o quadro legal a atender “.

O n.º 3 da citada Directiva estabelecia o seguinte:
“3. A matéria colectável das entregas de bens referidas no n.º 2 é constituída pela margem de lucro 

realizada pelo sujeito passivo revendedor, deduzido o montante do imposto sobre o valor acrescentado 
correspondente à própria margem de lucro. Esta margem de lucro é igual à diferença entre o preço de 
venda solicitado pelo sujeito passivo revendedor para os bens e o seu preço de compra.

Para efeitos do presente número, entende -se por:
 - preço de venda, tudo o que constitua a contrapartida obtida ou a obter pelo sujeito passivo 

revendedor da parte do comprador ou de um terceiro, incluindo as subvenções directamente ligadas 
a essa operação, os impostos, direitos, contribuições e taxas, as despesas acessórias, tais como as 
despesas de comissão, embalagem, transporte e seguro cobradas pelo sujeito passivo revendedor ao 
comprador, com exclusão dos montantes referidos no ponto A, n.º 3, do artigo 11º,

 - preço de compra, tudo o que constitua a contrapartida definida no primeiro travessão, obtida 
ou a obter do sujeito passivo revendedor pelo seu fornecedor”.

Interpretando esta norma – mais concretamente a expressão preço de compra – tem vindo este 
Supremo Tribunal a entender, com uniformidade, que o Imposto Automóvel liquidado e cobrado em 
Portugal não faz parte do preço de compra estando em causa veículos adquiridos em outros Estados-
-membros da União Europeia.

A respectiva argumentação jurídica está expressa, por exemplo, no Acórdão de 07.03.2007 – Pro-
cesso n.º 647/06, do qual transcrevemos a seguinte passagem:

“Com efeito, “quando a recorrente comprou, no estrangeiro, os veículos, não pagou IA, mas 
IVA (este na medida em que já fazia parte do conteúdo fiscal do produto, pois os veículos já tinham 
sido definitivamente tributados no estrangeiro). Só depois de a recorrente ter comprado os veículos 
no estrangeiro é que procedeu à sua introdução no nosso país. Quando a recorrente pagou o IA — e 
quando este lhe foi liquidado — já os veículos lhe pertenciam. Mesmo o IVA só é incluído no preço de 
aquisição dos veículos “caso tenha sido liquidado e venha expresso na factura ou documento equiva-
lente”. Se o IVA não tiver sido liquidado e não venha expresso na factura também não é tomado em 
consideração. Isto porque o sistema comum IVA é o de que este imposto está incluído no preço dos 
produtos. É o sistema “preço imposto incluído”…

Sendo o IA pago no nosso país e o preço de compra pago no estrangeiro, não se pode dizer que 
o IA é uma componente do preço de compra. O preço de compra é o que consta da factura e nele não 
está incluído o IA.

A recorrente fez uma aquisição intracomunitária de bens e, só depois, é que pagou o IA referente 
a cada veículo. Assim, o IA nem sequer faz parte do preço de aquisição. O IA é uma imposição interna 
do nosso país e não uma imposição “externa” pela aquisição intracomunitária de bens.

O legislador bem sabia que os veículos importados pagam IA para obterem a matrícula portu-
guesa. Logo, se quisesse incluir o IA no preço de compra tê -lo -ia dito” (Acórdão desta Secção do STA 
de 8/6/05, in rec. n.º 1958/03)”.

Neste mesmo sentido se concluiu também no Acórdão de 14.11.2007 – Processo n.º 0507/07: 
“Como se vê, a impugnante, ora recorrente, fez acrescer ao preço de compra o IA (imposto automó-
vel).

O que viola flagrantemente o n.º 1 do artigo 4.º do “Regime Especial de Tributação dos Bens em 
Segunda Mão”, quando preceitua que no «(…) preço de compra dos (…) bens [se inclui o] imposto 
sobre o valor acrescentado, caso este tenha sido liquidado e venha expresso na factura ou documento 
equivalente» – e não o IA.

Assim sendo, devemos dizer – e em resposta ao thema decidendum – que, para efeitos de 
determinação do valor tributável em IVA, o imposto automóvel (IA) não se inclui no “preço de 
compra”.

Ou seja: o montante respeitante ao Imposto Automóvel (IA), pago pelo sujeito passivo reven-
dedor (impugnante, ora recorrente), adquirente de veículos em segunda -mão através de transacção 
intracomunitária, não deve ser incluído no cálculo do IVA devido pela transmissão dos veículos em 
Portugal”.

Por tudo o que ficou dito e sem necessidade de mais considerações, concluímos que o recurso 
improcede.

7. Nestes termos e pelo exposto nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão (acór-
dão) recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 300 euros e a procuradoria em metade.

Lisboa, 13 de Abril de 2011. — Valente Torrão (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho 
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 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Sindicabilidade da legalidade da decisão administrativa de 
aplicação de coima tributária.

Sumário:

 1 — O meio processual adequado para sindicar a decisão administrativa de aplicação 
de coimas é o recurso dessa decisão (artigo 80.º do RGIT e alínea c) do artigo 101.º 
da Lei Geral Tributária).

 2 — Não sendo o responsável subsidiário a entidade condenada no pagamento das 
coimas não tem legitimidade para interpor recurso das mesmas (artigo 59.º n.º 2 
do Regime Geral das Contra -Ordenações), nem a lei lhes assegura nesse pro-
cesso, como aos responsáveis civis pelo pagamento de multas, legitimidade para 
intervir e utilizar os direitos de defesa dos arguidos compatíveis com a defesa dos 
respectivos interesses (cfr. o artigo 49.º do RGIT, a contrario).

 3 — Não se lhes podendo negar terem interesse na impugnação da decisão e que 
o pagamento que lhe é exigida, após reversão do processo de execução fiscal, 
constitui um acto potencialmente lesivo, terá de admitir -se, sob pena de violação 
do princípio da tutela jurisdicional efectiva (artigo 268.º n.º 4 da Constituição 
da República; artigo 95.º n.º 1 da Lei Geral Tributária), poderem na oposição à 
execução fiscal deduzida verem apreciada a legalidade da decisão sancionatória, 
mas não assim na impugnação judicial, que tem em regra por objecto actos de 
liquidação (cfr. o n.º 1 do artigo 97.º do CPPT) e prazo de interposição muito mais 
alargado (cfr. o n.º 1 do artigo 102.º do CPPT) do que o legalmente previsto para 
o recurso da decisão de aplicação da coima (cfr. o n.º 1 do artigo 80.º do RGIT).

Processo n.º 87/11.
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorridos: Mário Gonçalves Leal e FAZENDA PÚBLICA
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Loulé, de 18 de Outubro de 2010, na parte em que julgou improcedente, quanto às 
coimas aplicadas, a impugnação judicial deduzida por Mário Gonçalves Leal, com os sinais dos autos, 
contra liquidação oficiosa de IRS e coimas contra ele revertidas, apresentando para tal as seguintes 
conclusões:

I – Sendo o A. Responsável subsidiário por reversão têm de lhe ser asseguradas condições de 
defesa idênticas às que são proporcionadas ao arguido no contra -ordenacional, como já se decidiu 
nos Acórdãos do STA de 14/4/2010 e de 8/9/2010 (proc. n.º 064/10 e Proc. n.º 0186/10).

II – A tal não obsta o facto de, no caso dos autos, estarmos perante um processo de impugnação 
e não de oposição, dado que se verifica identidade de razão relativamente aos fundamentos defendidos 
nos citados Acórdãos.

III – A entender -se como inadmissível o conhecimento da matéria das coimas em processo de 
impugnação deverá determinar -se a convolação para processo de oposição, nos termos do art. 98.º, 
n.º 4 do CPPT.

IV – A douta decisão recorrida, decidindo não conhecer das invocadas ilegalidades das coimas 
aplicadas, violou o disposto nos artºs 22.º n.º 4 e 24.º da LGT.

Pelo exposto, deverá a sentença recorrida ser revogada e substituída por outra que decida em 
conformidade com as conclusões supra enunciadas, como é de Justiça!

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, tendo tido vista dos autos (fls. 76, frente e 

verso) não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
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É a de saber se pode conhecer -se em processo de impugnação judicial da legalidade de decisões 
administrativas de aplicação de coimas revertidas contra o responsável subsidiário impugnante.

5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A)  - A Administração Fiscal instaurou o processo de execução fiscal n.º 1155199701014293 

a apensos (1155199701014307, 1155199701014315, 1155200201011626, 1155200301011634, 
1155200201011642, 1155200301001442, 1155200401009419, 1155200501001450, 1155200601014145), 
contra a executada Leal & Marques Produtos Alimentares, Lda., NIPC 503.458.481, para cobrança 
coerciva de dívidas de IVA, Coimas Fiscais e IRC, dos anos de 1996, 1997, 2000, cfr. fls. 15 do pro-
cesso administrativo apenso.

B)  - Em 19/12/2007, foi informado no processo de execução fiscal (fls. 17 do processo adminis-
trativo apenso):

«Tenho a honra de informar V. Ex.ª que Leal & Marques Produtos Alimentares, Lda., contribuinte 
n.º 503.458.481, com sede em Vila Nova de Cacela, tem dívidas de IVA, IRC e Coimas Fiscais.

Consultado o Sistema Informático verifiquei que a empresa encontra -se cessada desde 1997/12/31, 
em termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 33º do CIVA

Na consulta ao Sistema Informático de Penhoras Automáticas, verifiquei que não existem quais-
quer bens nem rendimentos susceptíveis de serem penhorados em nome da citada firma.

Conforme certidão da Conservatória do Registo Comercial são sócios gerentes José Luís Raposo 
Marques, NIF … e Mário Gonçalves Leal, NIF …, pelo que parece -me que deverá ser efectuada a 
reversão nos termos do art. 23.º n.º 4 e art.º 60.º da LGT.»

C) – Por despacho de 14/05/2008, a execução reverteu contra o Impugnante para cobrança coerciva 
de dívidas seguintes (fls. 10 do processo administrativo apenso): 

Proveniência Ano N.º Cert. Tributo Qtª EXEQ

SF -Serv. Fin.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004 114 Coima DGCI 100,00
SF -Serv. Fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Despe.P/F/D/C 44,50
Imp.Cont. Corr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004 142963 IRC 725,13

1997 158112 IVA 323,37
CO.EN.Proc.CO.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006 5000292 Coima DGCI 201,40
CO.EN.Proc.CO.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006 5000292 Ot.E.A.DGCI 44,50

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 438,90

 D) – O Impugnante foi citado em 23/05/2008, cfr. fls. 11 do processo administrativo apenso.
E) – Em 13/06/2008, o Impugnante reclamou graciosamente, cfr. processo administrativo 

apenso.
F) No processo de reclamação graciosa foi indeferida por despacho de 16/06/2008 (fls. 28), donde 

resulta:
«A reclamação, constante a fls. 2 dos autos, interposta nos termos do art.º 68 do CPPT, devida-

mente identificada quanto ao reclamante Mário Gonçalves Leal, portador do NIF – …, residente na 
Rua … n.º … 8100 -… Loulé, e ao pedido é legal, legitimo e interposto em tempo.

Analisados os documentos juntos ao processo, reputados convenientes para a decisão e infor-
mação prestada pelos serviços, verifica -se que o reclamante foi citado por reversão, em 23/05/2008, 
no processo de execução fiscal n.º 1155199701014293 e apensos, instaurado contra Leal & Marques 
Produtos Alimentares Lda., para no prazo de 30 dias a contar da citação, pagar a quantia de € 1.438,90, 
de que era devedor o executado atrás identificado, requerer o pagamento em prestações e/ou a dação 
em pagamento ou então deduzir oposição judicial com base nos fundamentos previstos no Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, podendo ainda nos termos do art. 22º nº4 da L.G.T., apresentar 
reclamação graciosa ou deduzir impugnação judicial com base nos fundamentos do art. 99.º do CPPT, 
conforme fotocópias que se junta aos autos de folhas 10 a 11.

Analisada a reclamação, e os elementos existentes neste Serviço de Finanças, verifica -se que a 
executada se encontrava colectada desde 1995/07/19, pela actividade de “Comércio por Grosso não 
Especificado de produtos Alimentares, Bebidas e Tabacos”, tendo cessado a sua actividade para efeitos 
de IVA em 31/12/1997, nos termos do art. 33 n.º 1 a) do CIVA, “print” a folhas 12, não se verificando 
qualquer cessação de actividade para efeitos de IRC, pelo que deveria para todos os efeitos cumprir 
com as obrigações declarativas, constantes no Capítulo VII – Secção 1 do Código de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC).
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Foi reconhecida oficiosamente a prescrição de dívidas, por Despacho de 15/01/2008, proferido 
pela signatária, prosseguindo a execução fiscal (reversão), nos processos seguintes, apensos ao pro-
cesso principal n.º 1155199701014293:

 - PEF n.º 1155200401009419 – Coima por falta de entrega da declaração modelo 22 de IRC, 
do ano de 1997, proveniente do processo de contra ordenação n.º 104/2003, cuja notificação para 
pagamento voluntário ocorreu em 09/08/2004;

 - PEF n.º 1155200501001450 – Liquidação Oficiosa de IRC do ano de 2000;
 - PEF n.º 1155200601014145 – Coima por falta de entrega da declaração modelo 22 de IRC, do 

ano de 2000, proveniente do recurso de contra -ordenação n.º 1155200601014145, cuja notificação 
para pagamento voluntário ocorreu em 10/09/2007.

Não havendo bens penhoráveis em nome da executada, e sendo sócios gerentes o reclamante e 
José Luís Raposo Marques, procedeu -se à reversão conforme Despacho de 14/05/2008.

Analisada a fundamentação da reclamação, constata -se que a mesma não se enquadra nos fun-
damentos prescritos no artigo 99.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

As circunstâncias posteriores, à prática do acto, que não afectem a sua validade, mas possam 
afectar a exigibilidade da obrigação liquidada são fundamentos de oposição à execução fiscal, nos 
termos do artigo 204.º do CPPT, não podendo, em regra, ser apreciado em processo de reclamação 
graciosa.

Assim, pelo exposto, no uso da competência que me é conferida pelo art.º 75.º n.º 1 do CPPT 
INDEFIRO o pedido, visto não ser o meio próprio para apreciação dos factos invocados.

Do projecto de despacho de folhas 21 dos autos foi o ora reclamante notificado nos termos da 
alínea b) do n.º 1 e n.ºs 4 e 5 do art. 60.º da Lei Geral Tributária, aprovado pelo D.L. n.º 398/98, de 
17 de Dezembro, através do ofício n.º 2.592, de 16/06/2008, deste Serviço de Finanças (registo n.º RM 
3722 1630 5 PT, de 16/06/2008), conforme fls. 24 dos autos, não tendo, até à presente data exercido o 
seu direito de audição, pelo que tomo DEFINITIVO o referido projecto de despacho.

Notifique -se o reclamante, nos termos do art. 36.º do Código de Procedimento e de processo 
Tributário, enviando -lhe cópia da presente decisão, comunicando -lhe que o presente acto é susceptível 
de recurso hierárquico a interpor no prazo de 30 (trinta) dias (cf. n.º 2 do art. 66º e n.º 1 do art.º 76.º, 
ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e art.º 169.º do Código de Procedimento 
Administrativo) ou de impugnação judicial a interpor no prazo de 15 (quinze) dias (cf. n.º 2 do art. 102.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário). Cumpra -se.

Serviço de Finanças de Vila Real de Santo António, 15 de Julho de 2008.»

G) – O despacho a que se refere a alínea anterior foi notificado ao Impugnante em 16/07/2008, 
cfr. fls. 31 e 32 da reclamação graciosa apensa.

H) – A petição inicial foi apresentada em 25/06/2008, cfr. carimbo aposto a fls. 3.
I) – Resulta do atestado emitido pela Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela que a devedora 

originária exerceu actividade naquela freguesia com início em 11 de Julho de 1995 e término em 
29/07/1996, cfr. fls. 8 do processo de reclamação graciosa apenso.

6 – Apreciando.
6.1 Da admissibilidade do conhecimento em processo de impugnação judicial da legalidade das 

decisões administrativas de aplicação de coimas revertidas contra o responsável subsidiário
A sentença recorrida, a fls. 44 a 53 dos autos julgou a impugnação procedente quanto às liquidações 

impugnadas e improcedente quanto às coimas aplicadas (cfr. o seu segmento decisório, a fls. 53 dos 
autos), pois que, quanto a estas, entendeu ser a impugnação judicial meio processual inadequado para 
as sindicar em razão da existência de meio próprio para esse fim – o recurso na decisão de aplicação 
da coima, previsto no artigo 80.º n.º 1 do RGIT  -, entendendo ainda não ser possível convolar a im-
pugnação deduzida em recurso da decisão de aplicação da coima pelo facto de a impugnante formular, 
também, pedidos para cujo conhecimento é adequado o processo de impugnação judicial (cfr. sentença 
recorrida a fls. 52 e 53 dos autos).

Discorda do decidido quanto à improcedência das coimas aplicadas o Ministério Público, 
alegando violação do disposto nos artigos 22.º n.º 4 e 24.º da LGR, pois que sendo o A. Responsá-
vel subsidiário por reversão têm de lhe ser asseguradas condições de defesa idênticas às que são 
proporcionadas ao arguido no contra -ordenacional, como já se decidiu nos Acórdãos do STA de 
14/4/2010 e de 8/9/2010 (proc. n.º 064/10 e Proc. n.º 0186/10), a tal não obstando, segundo alega, o 
facto de, no caso dos autos, estarmos perante um processo de impugnação e não de oposição, dado 
que se verifica identidade de razão relativamente aos fundamentos defendidos nos citados Acórdãos 
mas que, caso assim não se entenda, então deverá determinar -se a convolação para processo de 
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oposição, nos termos do art. 98.º, n.º 4 do CPPT (cfr. as conclusões das alegações de recurso, supra 
transcritas).

Vejamos.
Reverteram contra o impugnante, ora recorrido, coimas por contra -ordenações fiscais aplicadas à 

sociedade de que foi gerente, de cujas invocadas ilegalidades o tribunal “a quo” não conheceu por total 
inadequação do meio utilizado, pois considerou que o meio processual adequado para reagir contra 
a decisão de aplicação da coima é o recurso dessa decisão, no prazo de 20 dias, previsto no n.º 1 do 
artigo 80.º do Regime Geral das Infracções Tributárias – RGIT (cfr. sentença recorrida, a fls. 53 dos 
autos).

Não oferece dúvidas a este Tribunal que é efectivamente o recurso da decisão administrativa de 
aplicação da coima o meio processual adequado para sindicar tal decisão (cfr. o artigo 80.º do RGIT 
e a alínea c) do artigo 101.º da Lei Geral Tributária). Sucede, porém que, como salienta o Ministério 
Público nas suas alegações de recurso (a fls. 64 dos autos) não foi o A. a entidade condenada no 
pagamento das coimas, pelo que não poderia nunca, por falta de legitimidade, interpor recurso das 
mesmas, como resulta do disposto no art.º 59.º n.º 2 do R.G.C.O. e já se decidiu no Ac. do STA de 
6/3/2008 (P. 1056/07), acrescendo que o artigo 49.º do RGIT só alarga a legitimidade para intervir 
no processo e utilizar os direitos de defesa dos arguidos compatíveis com a defesa dos respectivos 
interesses aos responsáveis civis pelo pagamento de multas, e não também aos que o sejam pelo 
pagamento de coimas.

Ora, atento a que, como vimos, a lei nega ao executado por reversão legitimidade para recorrer da 
decisão de aplicação da coima aplicada à sociedade originariamente devedora, mas atendendo igualmente 
a que não se lhe pode negar ter interesse na impugnação dessa decisão e que a coima que lhe é exigida, 
após reversão do processo de execução fiscal, constitui, para si, um acto potencialmente lesivo, parece 
que se terá de concluir, sob pena de violação do principio da tutela jurisdicional efectiva (artigo 268.º 
n.º 4 da Constituição da República; artigo 95.º n.º 1 da Lei Geral Tributária), ser de admitir -lhe, ainda 
que através da utilização de meio processual à primeira vista inadequado, a discussão da legalidade 
dessa decisão sancionatória.

Isto mesmo reconheceu já este Supremo Tribunal, em recursos de oposições à execução fis-
cal, nos seus Acórdãos de 14 de Abril de 2010 (rec. n.º 64/10) e de 8 de Setembro de 2010 (rec. 
n.º 186/10), onde se disse, e passamos a citar, que 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 pro-
cessos de contra -ordenações.

No caso dos autos não se está perante uma oposição à execução fiscal mas perante uma impugnação 
judicial, insusceptível de convolação em oposição pois que, como bem se disse na sentença recorrida, 
o então impugnante invocou também fundamento próprio deste meio processual (a ilegalidade da 
liquidação do imposto), razão pela qual a impugnação deduzida não pode ser convolada em oposição, 
como subsidiariamente pretendido pelo recorrente.

E também não pode admitir -se, como pretendido, que em impugnação judicial se possa conhecer 
a legalidade da decisão de aplicação da coima que reverteu contra o responsável, pois que embora a 
impugnação possa ter como fundamento qualquer ilegalidade (cfr. o artigo 99.º do CPPT), esta há -de 
verificar -se relativamente aos actos que possam constituir objecto da impugnação judicial, ou seja, os 
elencados nas alíneas a) a g) do n.º 1 do artigo 97.º do CPPT, entre os quais não se encontra a decisão 
de aplicação da coima.

Acresce que, e este é um argumento decisivo no sentido de excluir a possibilidade de o respon-
sável subsidiário por coima a discutir em impugnação judicial, permitir -se tal discussão em sede de 
impugnação judicial traduzir -se -ia em permitir ao responsável subsidiário a possibilidade de suscitar 
tal discussão em prazo muitíssimo mais alargado do que aquele que para tal dispõe a sociedade a quem 
a infracção foi imputada e que responde originariamente pela coima, pois que o prazo de impugnação 
é em regra de 90 dias (cfr. o n.º 1 do artigo 102.º do CPPT) e o de recurso da decisão de aplicação da 
coima de apenas 20 dias (cfr. o n.º 1 do artigo 80.º do RGIT), o que não pode deixar de considerar -se 
absolutamente incongruente.

Pelas razões expostas, se entende que é apenas pela via da oposição à execução fiscal, e 
não também pela da impugnação judicial, que há -de assegurar -se ao responsável subsidiário por 
coimas a possibilidade de as discutir, sendo esta a via processual de assegurar a tutela dos seus 
direitos.

O recurso não merece, pois, provimento.
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 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Sem custas, pois que o recorrente delas está isento.

Lisboa, 13 de Abril de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Dulce Neto. 

 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Responsável subsidiário. Transmissibilidade de coimas 
e multas.

Sumário:

A oposição à execução fiscal é o meio processual adequado para reagir contra o 
despacho de reversão que determinou o prosseguimento da execução contra o 
responsável subsidiário, por dívidas de coimas, multas e respectivas despesas de 
justiça da responsabilidade da responsável originária.

Processo n.º 122/11 -30.
Recorrente: Joaquim Augusto Marques Ramalho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Joaquim Augusto Marques Ramalho, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão 
do Mmº Juiz do TAF de Penafiel que julgou improcedente a oposição por si deduzida contra a execução 
fiscal n.º 3565200601007068, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). A oposição à execução fiscal é o meio próprio para a arguição da ilegalidade abstracta;
2ª). O meio processual adequado para reagir contra a ilegalidade de um despacho que decide a 

reversão da execução fiscal é a oposição à execução fiscal;
3ª). O aqui recorrente deduziu oposição à execução fiscal para, entre o mais, arguir a inexistência 

de qualquer imposto, taxa ou contribuição nas leis em vigor à data dos factos que sustente a cobrança 
de vários valores cuja cobrança coerciva se pretende;

4ª). E ainda, o aqui recorrente deduziu oposição à execução fiscal para reagir contra a ilegalidade 
do despacho que ordenou a reversão fiscal, atenta a sua falta de fundamentação.

5ª). Consequentemente, mal andou o Tribunal recorrido ao considerar que o meio processual uti-
lizado pelo recorrente para tais desideratos — oposição à execução fiscal  - era impróprio, decidindo -se 
pela total improcedência da oposição.

Nestes termos e nos melhores de Direito aplicáveis, que V.Exas, mui doutamente suprirão, de-
verá conceder -se integral provimento ao recurso, modificando a decisão recorrida, no sentido de que, 
considerando -se a oposição á execução fiscal o meio próprio para a apreciação das questões concreta-
mente alegadas pelo recorrente, sejam as mesmas apreciadas e decididas, seguindo o processo os seus 
normais termos, até final,

Fazendo dessa forma V.Exas. inteira e sã justiça.
2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 170/171, no qual se pronuncia pela procedência do 

recurso.
3. Colhidos os vistos legais cabe decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) O processo de execução fiscal n.º 3565200601007068 foi instaurado em 19.03.2006, contra 

“P.R. Pinto & Ramalho, NIF: 502.223. 146, por dívidas de Coima por falta de entrega do 1º pagamento 
por conta de URC, com a certidão de dívida n.º 5000124, no montante de 107,54 euros  - cfr. teor de 
fls.87 da informação do Serviço de Finanças de Valongo -2 Ermesinde.
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B) Verifica -se a pendência de várias execuções, apensas à referida execução  - cfr. quadro de fls. 87 
dos autos cujo teor aqui se dá por reproduzido.

C) Sendo o valor global do processo de 19.259.13 euros e acrescido – cfr. teor de fls. 87 dos autos.
D) Em 09.03.2010 foi elaborada informação ao processo executivo, na qual se identificaram os 

corpos gerentes da sociedade, por consulta à Certidão do Registo Comercial, sendo o ora oponente o 
único gerente  - cfr. teor de fls. 87 dos autos.

E) Em 09.03.2010, foi proferido despacho para que o responsável subsidiário viesse exercer o 
direito de audição no prazo de 10 dias  - cfr. teor de fls. 47 e 87 dos autos.

F) O ora oponente foi notificado pelo oficio n.º 1872, do direito referido, tendo o registo data de 
10.03.2010, considerando -se o mesmo notificado em 15.03.2010  - cfr. docs. de fls.48 a 50 dos autos.

G) Direito que exerceu através de petição entrada no Serviço de Finanças de Valongo -2 -Ermesinde 
em 25.03.2010, via fax e em 26.03.2010, em papel  - cfr. docs. de fls. 51 a 59 dos autos.

H) Em 29.04.2010, foi proferido despacho, ordenando a citação do responsável subsidiário  - cfr. 
doc. de fls. 60 dos autos.

I) Citação que veio a acontecer em 04.05.2010, pela assinatura do AR RM607532742PT, por 
pessoa diversa  - cfr. doc. de fls. 67 verso.

J) O oponente em 02.06.2010 reclamou graciosamente da reversão feita contra si  - cfr. doc. de 
fls. 72 a 75 dos autos.

L) No tocante à liquidação de IRC foi a mesma foi indeferida  - cfr. fls. 80 a 86 dos autos.
M) Quanto ao restante alegado, verificando -se que constituía fundamentos de oposição, por 

despacho de 25.06.2010, proferido no processo de reclamação, foi mandado notificar o mandatário do 
oponente, para no prazo e 8 dias, solicitar a convolação da reclamação graciosa em oposição à execução, 
no que se referia aos factos não apreciados naquela reclamação  - cfr. fls. 91 dos autos.

N) Notificação efectuada em 09.07.2010, registo RM 6075 0749 5 PT datado de 06.07.2010 – cfr. 
docs. de fls. 82 verso e 83 dos autos.

O) A P.I. de oposição deu entrada neste serviço em 14.07.2010  - cfr. carimbo aposto a fls. 3 dos autos.

5. A decisão recorrida julgou improcedente a oposição à execução fiscal deduzida pelo recorrente, 
uma vez que na petição inicial foi cumulado um pedido de nulidade do despacho de reversão, que deveria 
ter sido deduzido em oposição à execução fiscal, com um pedido adequado ao processo de impugnação 
judicial  - errónea qualificação e quantificação de um facto tributável.

Assim sendo, estamos perante cumulação de causas de pedir e pedidos substancialmente incom-
patíveis, o que acarreta a nulidade de todo o processado, não sendo viável a convolação, pois esta só 
é admissível quando todo o processado passe a seguir a tramitação adequada, o que não é o caso dos 
autos, pois que foram invocados factos que se revelam adequados à impugnação judicial e outros à 
oposição à execução fiscal.

O MºPº entende que, tendo sido invocada a ilegalidade abstracta das diversas espécies das dí-
vidas exequendas, a mesma constitui fundamento legal de oposição à execução, pelo que deveria ter 
sido conhecido o mérito desta, considerando os fundamentos invocados para o pedido de anulação do 
despacho de reversão.

O recorrente, por sua vez, veio alegar que invocou a ilegalidade abstracta das dívidas exequen-
das, pelo que o meio processual adequado para reagir contra a ilegalidade do despacho de reversão é 
a oposição à execução fiscal.

Vejamos então se o recurso merece ou não provimento.
5.1. Na petição inicial de oposição, o recorrente começou por invocar a nulidade da decisão 

administrativa (despacho que decretou a reversão) por esta não se ter pronunciado quanto à alegada 
inconstitucionalidade da transmissão das multas e coimas cuja reversão se projectava (artºs 1º a 5º).

Nos artigos seguintes procurou demonstrar que as taxas de justiça e as demais despesas judiciais 
a que se reportam as dívidas exequendas não constituem dívidas tributárias, pelo que, podendo embora 
estas ser cobradas através do processo de execução fiscal, não podiam contra ele reverter como se de 
dívidas tributárias se tratasse (artºs 9º a 13º).

Quanto às multas e coimas invocou o recorrente que está constitucionalmente vedada a transmissão 
destas dívidas aos responsáveis subsidiários (artºs 14º e 15º).

Na parte final da sua petição veio o recorrente invocar que a dívida de IRC que reverteu para si na 
qualidade de devedor subsidiário não é sequer exigível à devedora principal devido à sua inactividade 
(artºs 16º a 19º).

5.2. O recorrente entende que o ataque ao despacho de reversão por falta de fundamentação deve 
ser feito através da oposição à execução fiscal e considera que todos os restantes fundamentos invocados 
na oposição se reconduzem a ilegalidade abstracta.

Ora, desde já se dirá que “a errónea qualificação e quantificação da matéria tributável” referida 
na sentença (e na petição inicial) e que se tomou por fundamento de impugnação judicial, não constitui 
o vício referido no artº 99º do CPPT.
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Aliás, o próprio recorrente nas suas alegações (fls. 153) esclarece que “não atacou qualquer 
qualificação ou quantificação de um rendimento, ou lucro, ou valor patrimonial, ou de outro facto 
tributário”antes tendo alegado que “tais montantes não são susceptíveis de cobrança em sede de 
execução fiscal”.

Por outras palavras, e ainda segundo o recorrente, verifica -se ilegalidade abstracta porque “Ine-
xiste qualquer imposto, taxa ou contribuição nas leis em vigor à data dos factos que sustente aquela 
cobrança.”

Isto no que se refere a coimas, multas, taxas de justiça e outras despesas de justiça.
Quanto ao IRC, entende o recorrente que esse imposto não lhe é exigível, uma vez que a empresa 

estava sem actividade e não é da sua responsabilidade a falta da sua dissolução.
5.3. Dúvidas não restam de que a oposição é o meio adequado para reagir contra a reversão no que 

respeitas às multas e coimas, e por arrastamento, das taxas de justiça e despesas de justiça respectivas 
(Neste sentido, entre outros, v. os Acórdãos deste Supremo Tribunal e Secção, de 28.10.2009  - Recurso 
n.º 0578/09, 30.09.2009 – Recurso n.º 0629/09 e de 04.06.2008 – Recurso n.º 076/08).

Já no que se refere ao IRC, o fundamento invocado constituiria ilegalidade em concreto, passível 
de ser invocada em impugnação judicial e não em oposição à execução fiscal.

Porém, decorre dos autos que o recorrente deduziu reclamação graciosa, ao abrigo do disposto 
no artº 22º, n.º 4 da LGT, e que esta foi indeferida no que se refere ao IRC e, quanto aos restantes fun-
damentos, foi ordenada a convolação em oposição à execução (v. fls. 90 -vº). Ora, sendo assim, porque 
essa matéria foi já objecto de decisão, relativamente à qual, aliás, o recorrente poderia ter deduzido 
impugnação judicial, este pedido não pode proceder.

5.4. Em face do que ficou dito, o recurso procede, uma vez que, na parte em que se ordenou a 
convolação, a oposição é o meio processual adequado, devendo conhecer -se o mérito da oposição, o 
que se fará de seguida face ao disposto nos artºs 715º, n.º 2 e 726º, ambos do CPC.

6. As questões suscitadas pelo recorrente e de que cumpre conhecer são as seguintes:
a) Impossibilidade legal de reversão das taxas de justiça, custas judiciais e similares, uma vez que 

estas não constituem dívidas tributárias;
b) Intransmissibilidade das coimas e multas;
c) Falta de fundamentação do despacho de reversão.

6.1. Entende o recorrente que as dívidas de taxas de justiça, custas judiciais e similares, não cons-
tituindo dívidas tributárias, não podem reverter contra si, sendo irrelevante que as mesmas possam ser 
cobradas através do processo de execução fiscal.

Ora, desde logo se vê que o recorrente carece de razão.
Com efeito, por força do disposto no artº 148º, n.º 1 do CPPT, o processo de execução fiscal 

abrange, nomeadamente, a cobrança coerciva das seguintes dívidas:
a) Tributos, incluindo impostos aduaneiros, especiais e extrafiscais, taxas e demais contribuições 

financeiras a favor do Estado, adicionais cumulativamente cobrados, juros e outros encargos legais;
b) Coimas e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões, sentenças ou acórdãos relativos a 

contra -ordenações tributárias, salvo quando aplicadas pelos tribunais comuns”.

Esta última alínea deve ser interpretada no sentido de que, sendo cobradas em processo de exe-
cução fiscal as coimas e outras sanções pecuniárias, também neles hão -de ser cobradas as custas a que 
deram causa os processos de contra -ordenação. Não faria sentido executar as decisões proferidas em 
processos de contra -ordenação fiscal em processo de execução fiscal e remeter para os tribunais comuns 
a cobrança das custas devidas naqueles.

Sendo assim, estas dívidas devem considerar -se para este efeito como equiparadas a dívidas 
tributárias e, por isso, seguem o regime constante dos artºs 22º e 23º, ambos da LGT, pelo que nada 
obstava à reversão, na ausência de bens da responsável originária.

6.2. Relativamente às multas e coimas entende o recorrente que está constitucionalmente vedada 
a transmissão destas aos responsáveis subsidiários.

Ora, nesta parte, tem o recorrente razão, pois deste entendimento tem sido a jurisprudência mais 
recente deste Supremo Tribunal.

Assim, a título de exemplo, no Acórdão deste Supremo Tribunal de 10.11.2010, proferido no Re-
curso n.º 0767/10, defendeu -se a seguinte doutrina: “O artigo 8.º do RGIT, interpretado no sentido de 
que ali se prevê a responsabilidade subsidiária por coimas, efectivada através do regime da reversão 
da execução fiscal contra as pessoas ali mencionadas, é materialmente inconstitucional, por violação 
dos princípios constitucionais da intransmissibilidade das penas, da presunção de inocência e da vio-
lação dos direitos de audiência e defesa, consagrados, respectivamente, no n.º 3 do artigo 30.º e nos 
n.ºs 2 e 10 do artigo 32.º, ambos da CRP”

Embora reportado ao artº 7º do RJIFNA (mas de conteúdo semelhante ao citado artº 8º) o Acór-
dão do Tribunal Constitucional n.º 481/2010, de 09.12.2010, proferido no Processo n.º 506/09, veio 
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também julgar inconstitucional, por violação dos princípios constitucionais da culpa, da igualdade e da 
proporcionalidade, a norma do artigo 7.º -A do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras 
(RJIFNA, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 20 -A/90, de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada 
pelo Decreto -Lei n.º 394/93, de 24 de Novembro) na parte em que se refere à responsabilidade subsi-
diária dos administradores e gerentes pelos montantes correspondentes às coimas aplicadas a pessoas 
colectivas em processo de contra -ordenação fiscal.

6.3. Quanto à invocada nulidade do despacho de reversão, por falta de apreciação dos argumentos 
apresentados pelo recorrente em sede do exercício do direito de audição prévia (artº 23º, n.º 4 da LGT), 
atendendo a que na parte em que foi ordenada a convolação se deu razão ao recorrente quanto ao vício 
substancial, fica prejudicado o conhecimento do vício de forma.

7. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso jurisdicional, julgando -se 
adequado o meio processual utilizado e, conhecendo da oposição, ao abrigo do disposto nos artºs 715º 
e 726º, ambos do CPC julga -se esta procedente relativamente às dívidas de coimas e multas e taxas de 
justiça e custas judiciais relacionadas com os respectivos processos de contra -ordenação e improcedente 
quanto à dívida de IRC.

Custas pelo recorrente na proporção do decaimento neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 13 de Abril de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. artigo 150.º CPTA.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.º 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 — As questões suscitadas, tal como vêm configuradas nas conclusões do recurso, não 
têm suporte na decisão recorrida, sendo manifesto que os recorrentes pretendem 
submeter tais questões a uma tripla instância, sem que se verifiquem pressupostos 
processuais para tal, além de que a divergência relativamente ao acórdão recorrido 
não pode nunca justificar o presente recurso.

Processo n.º 200/11.
Recorrente: José António Mariano Pão Alvo e Outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.

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

I – José António Mariano Pão Alvo e outros, com os sinais dos autos, não se conformando 
com o acórdão do TCAS de 15/12/2010, proferido a fls. 244/250, dele vêm interpor recurso excep-
cional de revista para este Tribunal, nos termos do artigo 150.º do CPTA, formulando as seguintes 
conclusões:

1 - A questão principal em causa no presente recurso consiste em saber se, afirmando a administração 
fiscal a impossibilidade de determinação directa e exacta da matéria colectável com base na contabili-
dade e nas declarações do sujeito passivo, por haver a certeza de que as mesmas não correspondem à 
realidade, se ainda assim, pode a administração fiscal utilizar o método directo, estando convicta que 
com o mesmo não se tributará a matéria colectável real e afirmando mesmo que tal tributação real não 
ocorrerá.
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2 - Esta questão reveste -se de relevância jurídica de importância fundamental e por outro lado 
a sua resolução é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito (artigo 150.º, n.º 1 do 
CPTA).

3 - Outra questão no presente recurso, prende -se com a questão de saber se constitui contradição 
na fundamentação do acto tributário a circunstância da administração fiscal invocar a impossibilidade 
de determinação directa e exacta da matéria colectável, mas simultaneamente acabar por utilizar o 
método directo.

4 - É que a fundamentação da AF levaria logicamente à possibilidade de utilização dos métodos 
indirectos e à impossibilidade de utilização do método directo.

5 - A resolução desta questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
6 - Para além de ser dado como provado, como foi, que do relatório consta a seguinte afirmação:
“Pelos motivos já expostos no início deste relatório, não é possível obter elementos con-

tabilísticos da “Mercavita, Lda.”, pelo que a confirmação através da contabilidade nos parece 
definitivamente prejudicada”, deve ainda, face aos art.ºs 729.º, n.º 2, 722.º, n.º 3, do Código de Pro-
cesso Civil, 371.º, n.º 1 do Código Civil e 150.º, n.º 4 do CPTA, ser dado como provado que do mesmo 
relatório constam as seguintes afirmações:

 - “existem muitas facturas emitidas pelo sujeito passivo que não foram incluídas no nosso 
apuramento. Basta ver que a numeração dessas facturas não é sequencial. E será muito difícil 
à administração fiscal conseguir obter qualquer informação sobre essas facturas. É que se, por 
um lado, não nos é possível proceder a uma análise contabilística, por outro, os clientes que não 
ultrapassem o montante total de € 25.000,00 de aquisições de bens e/ou serviços à “Mercavita, 
Lda.”, em cada um dos anos, não inscreveram esse valor nos anexos P das suas Declarações 
Anuais, de acordo com o estabelecido no artigo 28.º do Código do IVA.” (fls. 9 e 10 do Relatório 
de Inspecção).

 - “O apuramento efectuado no ponto III -1 deste relatório não teve em conta todas as facturas 
emitidas pelo sujeito passivo. Caso a administração fiscal tivesse conhecimento dessas facturas, 
as omissões de proveitos e de IVA liquidado seriam obviamente superiores às que são apuradas 
neste relatório” (fls. 13, in fine, do relatório de inspecção).

 -“à semelhança do que sucede nos outros anos, também em 2004, foram emitidas inúmeras 
facturas que não foram tidas em conta no nosso apuramento. Caso tivesse sido possível incluir 
essas facturas, os valores de omissões apurados seriam obviamente superiores. Este facto fica -se 
a dever à falta de elementos disponibilizados pelo sujeito passivo, associada à manifesta incapaci-
dade da administração fiscal em conhecer todos os valores e/ou clientes das facturas emitidas pela 
“Mercavita, Lda.”, uma vez que a obrigação de declarar os mesmos existe apenas para valores 
totais anuais superiores a € 25.000,00” (fls. 19, in fine, do relatório de inspecção).

 -“após a análise dos elementos recolhidos, verificámos que se encontrava instalado o pro-
grama “PRIMAVERA Software”. No entanto, os ficheiros recolhidos não contêm informação 
contabilística relevante.” (fls. 7 do Relatório de Inspecção).

7 - No modesto entender dos recorrente, a primeira questão supra equacionada deve ser 
decidida no sentido de que verificada uma reconhecida impossibilidade de determinação da 
matéria colectável pelo método directo, havendo fundamento de aplicação de métodos indirec-
tos, a administração fiscal não pode escolher, optar, por aplicar o método directo ou o método 
indirecto, já que tal violaria o princípio da legalidade da actuação da administração, decorrente 
designadamente do art.º 266.º da Constituição, não concedendo a lei à administração, neste ponto, 
margem de livre apreciação.

8 - Esta questão deve ser vista na perspectiva da legalidade da actuação da administração não na 
perspectiva de qualquer hipotético direito do contribuinte à tributação indirecta, que não existe.

9 - Os actos tributários em questão padecem ainda do vício de contradição na fundamenta-
ção, o que equivale a falta de fundamentação, na medida em que a administração fiscal alegou 
a impossibilidade de determinação da matéria colectável por método directo, mas acabou por 
aplicar este mesmo método.

10 - Foram violados os artigos 266.º da CRP, 77.º, 87.º e 88.º da LGT, 125.º, n.º 2 do Código de 
Procedimento Administrativo, 729.º, n.º 2 e 722.º, n.º 3 do CPC e 371.º, n.º 1 do CC.

Devem assim, com o douto suprimento de Vossas Excelências, o presente recurso ser admitido, 
nos termos do art.º 150.º do CPTA e a final a presente revista ser julgada procedente e em consequência 
serem anuladas as liquidações sub judice.

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).
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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)».

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1. O acto de liquidação em conflito reporta -se à actividade da sociedade “Mercavita  - Sistemas de 

Segurança, Lda.,” de que eram sócios gerentes, à data dos factos: António José Ribeiro Afoito e José 
António Mariano Pão Alvo, aqui também impugnantes  - cfr. fls. 48 dos autos.

2. A “Mercavita  - Sistemas de Segurança, Lda.,” dedicava -se a Actividades de Investigação e 
Segurança, com o NIF 504932209 e o CAE 74600 e sede em Assentiz RMR  - cfr. consta do relatório 
de Inspecção Tributária  - fls. 5 e seguintes e fls. 47 dos autos.

3. Com base nas ordens de serviço números 01200800377, 01200800378 e 01200800379 de 
14/03/2008, para os exercícios de 2004, 2005 e 2006 respectivamente os Serviços de Inspecção Tributária 
da Direcção de Finanças de Santarém procederam a acções de verificação externa aos elementos da con-
tabilidade do sujeito passivo que tiveram o seu início em 02/07/2008 e conclusão em 26/07/2008 – cfr. 
consta do relatório de Inspecção Tributária (pág. 5) – fls. 17 do e seguintes do P.A. junto aos autos.

4. Do relatório elaborado no âmbito da acção inspectiva supra referida consta sob o título de “III 
– Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à matéria colectável”, 
que a seguir se transcreve:

Aquando do início do procedimento de inspecção de consulta, (...) o gerente do sujeito passivo, 
Sr. António José Ribeiro Afoito, informou que não seria possível apresentar os elementos contabilísti-
cos, respeitantes aos anos definidos no despacho (...), declarou “Que os mesmos foram roubados, em 
Alfragide de dentro de uma carrinha da empresa, (...)

Nesse mesmo dia, tendo como base o despacho acima identificado e na presença do gerente do 
sujeito passivo, Sr. António José Ribeiro Afoito, foi analisado o computador que teria sido utilizado 
para emitir elementos/documentos.

Efectuou -se a selecção dos ficheiros que poderiam conter informação relevante,
(...)
Simultaneamente, foram solicitadas informações, no âmbito da colaboração com a Administração 

Fiscal, aos vários clientes e fornecedores da “Mercavita – Sistemas de Segurança, Lda”, os quais foram 
identificados através do cruzamento informático entre os Anexos O e os Anexos P das Declarações 
Anuais entregues pelos contribuintes.

(...)
1) As informações enviadas pelos clientes da “Mercavita, Lda.”, nomeadamente as facturas 

emitidas por esta, permitem apurar, nos anos de 2004, 2005 e 2006, os seguintes valores:

Quadro n.º 1 – Valor total das facturas emitidas pela “Mercavita, Lda.” recolhidas junto dos seus 
clientes, discriminadas por taxas de IVA – ano de 2004 

Período

Vendas sujeitas à taxa de IVA reduzida Vendas sujeitas à taxa de IVA normal

Valor Líquido IVA Valor Líquido IVA

(…)
TOTAL  - 2004 € 70 239,54 € 3 512,00 € 1 173 559,58 € 222 976,35
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 Quadro n.º 2 – Valor total das facturas emitidas pela “Mercavita, Lda.” recolhidas junto dos seus 
clientes, discriminadas por taxas de IVA – ano de 2005 

Período

Vendas sujeitas à taxa de IVA reduzida Vendas sujeitas à taxa de IVA normal

Valor Líquido IVA Valor Líquido IVA

(…)
TOTAL  - 2005 € 27 213,48 € 1 360,69 € 599 338,77 € 119 736,52

 Quadro n.º 3 – Valor total das facturas emitidas pela “Mercavita, Lda.” recolhidas junto dos seus 
clientes, discriminadas por taxas de IVA – ano de 2006 

Período

Vendas sujeitas à taxa de IVA reduzida Vendas sujeitas à taxa de IVA normal

Valor Líquido IVA Valor Líquido IVA

(…)
TOTAL  - 2006 € 45 547,15 € 2 277,37 € 213 702,33 € 44 877,51

 (...)
Após a recolha e tratamento das informações enviadas por clientes da “Mercavita, Lda”., que 

conduziram ao apuramento dos valores indicados nos quadros anteriores, impunha -se proceder á 
confirmação da sua contabilização.

Pelos motivos já expostos no início deste relatório, não é possível obter elementos contabilísticos da 
“Mercavita, Lda.”, pelo que a confirmação através da contabilidade nos parece definitivamente prejudicada.

Por conseguinte, temos que comparar os valores das facturas emitidas pela “Mercavita, Lda.” 
enviadas pelas seus clientes, com os valores inscritos nas declarações fiscais, nomeadamente, nas de-
clarações periódicas de IVA, as quais contém os valores declarados pelo sujeito passivo, discriminados 
por períodos e por taxas de IVA.

2) As declarações periódicas de IVA entregues pelo sujeito passivo, respeitantes aos anos de 2004, 
2005 e 2006, indicam -nos os seguintes valores declarados em cada um dos períodos, discriminados 
por taxas de IVA:

Quadro n.º 4 – Declarações periódicas de IVA, respeitantes aos períodos de 2004. 

Período

Transmissão de bens e serviços sujeitos
à taxa reduzida

Transmissão de bens e serviços sujeitos
à taxa normal

Base tributável
Campo 1

IVA liquidado
Campo 2

Base tributável
Campo 3

IVA liquidado
Campo 4

(…)
TOTAL  - 2004 € 63 575,40 € 3 178,77 € 729 666,75 € 138 636,68

 Quadro n.º 5 – Declarações periódicas de IVA, respeitantes aos períodos de 2005. 

Período

Transmissão de bens e serviços sujeitos
à taxa reduzida

Transmissão de bens e serviços sujeitos
à taxa normal

Base tributável
Campo 1

IVA liquidado
Campo 2

Base tributável
Campo 3

IVA liquidado
Campo 4

(…)
TOTAL  - 2005 € 62 261,79 € 3 113,12 € 821 855,26 € 170 891,43

 Quadro n.º 6 – Declarações periódicas de IVA, respeitantes aos períodos de 2006. 

Período

Transmissão de bens e serviços sujeitos
à taxa reduzida

Transmissão de bens e serviços sujeitos
à taxa normal

Base tributável
Campo 1

IVA liquidado
Campo 2

Base tributável
Campo 3

IVA liquidado
Campo 4

(…)
TOTAL  - 2006 € 67 379,21 € 3 369,01 € 962 276,42 € 202 078,13
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 (...)
3) De seguida, os valores das facturas emitidas pela “Mercavita, Lda.”, apurados com base nos 

elementos enviados pelos seus clientes (Quadros do ponto III  -1 deste relatório), foram confrontados 
com os valores inscritos nas declarações periódicas de IVA entregues pelo sujeito passivo (Quadros 
do ponto III  -2 deste relatório).

Nesta conferência, foram detectadas omissões de IVA liquidado e de proveitos, em virtude dos 
valores apurados com base nas informações dos clientes (Ponto III  - 1 do relatório) serem superiores 
aos valores declarados pelo sujeito passivo (Ponto III – 2 do relatório).

Esaes omissões encontram -se quantificadas nos quadros seguintes e discriminadas por períodos 
de imposto:

(...)
4) EM RESUMO 

Período

Transmissão de bens e serviços sujeitos
à taxa reduzida

Transmissão de bens e serviços sujeitos
à taxa normal

Omissão de proveitos IVA liquidado
em falta Omissão de proveitos IVA liquidado

em falta

Ano de 2004 € 45 895,43 € 2 294,77 € 513 855,30 € 97 632,53
Ano de 2005  -  - € 363 620,95 € 71 913,86
Ano de 2006 € 19 066,02 € 953,30 € 1 432,26 € 300,77

Período

Transmissão de bens e serviços 

Omissão de proveitos IVA liquidado em falta

Ano de 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 559 750,73 € 99 927,30
Ano de 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 363 620,95 € 71 913,86
Ano de 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20 498,28 € 1 254,07

 (...)
Tudo conforme consta do relatório de Inspecção Tributária  - fls. 13 e seguintes do P.A. junto aos 

autos.
III – Vem o presente recurso interposto do acórdão do TCAS de 15/12/2010 ao abrigo do disposto 

no artigo 150.º, n.º 5 do CPTA, alegando os recorrentes, em síntese, que as questões nele elencadas se 
revestem de relevância jurídica de importância fundamental, sendo a sua resolução claramente neces-
sária para uma melhor aplicação do direito.

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 entendido 
como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num 
número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva”.

Na mesma orientação, refere Mário Aroso de Almeida que “não se pretende generalizar o recurso 
de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final 
dos litígios», cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo «dosear a sua intervenção, por forma a 
permitir que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema” – cf. O Novo Regime do 
Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..

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

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.

Ora, face ao exposto, não se vê que, no caso concreto, se concretizem tais requisitos.
Suscitam os recorrentes nas suas alegações duas questões: a primeira, consistiria em saber se, 

afirmando a administração fiscal a impossibilidade de determinação directa e exacta da matéria co-
lectável com base na contabilidade e nas declarações do sujeito passivo, por haver a certeza de que as 
mesmas não correspondem à realidade, ainda assim, poderia a administração fiscal utilizar o método 
directo, estando convicta que com o mesmo não se tributará a matéria colectável real; outra questão, 
prende -se em saber se constitui contradição na fundamentação do acto tributário a circunstância da 
administração fiscal invocar a impossibilidade de determinação directa e exacta da matéria colectável 
mas simultaneamente acabar por utilizar o método directo.

Tais questões foram já colocadas no tribunal recorrido, em sede de recurso para o TCAS da sentença 
proferida em 1.ª instância, partindo os recorrentes do pressuposto de que a AF, dando como assente a 
impossibilidade de determinação directa e exacta da matéria colectável, ainda assim utilizaram o método 
directo para apuramento do imposto em falta, o que constituiria também, por outro lado, contradição 
na fundamentação do acto de liquidação impugnado.

Todavia, tal pressuposto, como se disse já no acórdão recorrido, não se verifica.
Com efeito, o que vem demonstrado é que «Pela matéria constante nos vários subpontos do 

ponto 4. do probatório fixado na sentença, designadamente nos subpontos 1. e 2., e melhor se colhe 
do relatório elaborado pela inspecção tributária, cuja cópia consta de fls. de 13 e segs do PA apenso, 
como bem se fundamenta na sentença recorrida, apesar da ausência da contabilidade da ora recor-
rente (…), regularmente organizada (por roubo dos seus elementos, conforme declarou o seu sócio 
e gerente), pela colaboração do seu gerente da mesma com a AT, pelas informações enviadas pelos 
clientes da mesma (…) e pelos valores inscritos por esta nas respectivas declarações periódicas de IVA 
remetidas ao SIVA, resultou uma diferença de imposto, por as facturas emitidas pela mesma (…) serem 
de valor inferior aos montantes apurados tendo por base as informações dos seus clientes, não sendo 
por outro lado possível conferir os montantes constantes das facturas emitidas pela mesma (…) que 
foram recolhidas junto dos seus clientes com a respectiva contabilização nesta empresa, face à inexis-
tência de tal contabilidade, pelo que foi apurado o IVA devido com base nessas omissões de imposto 
liquidado e de proveitos, e que constituem os montantes de IVA ora liquidados e impugnados, apurados 
por correcções meramente aritméticas, justificando -se no mesmo relatório que, apesar dos indícios 
dos montantes omitidos deverem ser de mais elevado valor que o considerado, seria muito difícil à AT 
obter informações sobre as facturas emitidas (fora da ordem sequencial), por os clientes da mesma 
(…), que não ultrapassem o montante anual de € 25.000,00, em aquisições de bens e serviços, não se 
encontrarem sujeitos a inscreverem esse valor nos anexos P das suas declarações anuais, pelo que, 
apesar de existirem fortes indícios da omissão de proveitos e de IVA liquidado, não foram os mesmos 
quantificados e nem foram utilizados no apuramento do imposto, desde logo por impossibilidade de 
discriminar tais valores pelas diferentes taxas de IVA praticadas, desta forma tendo as liquidações se 
cingido, a tais diferenças entre os montantes constantes das facturas emitidas pela referida (…), em poder 
dos seus clientes, e os valores declarados pela mesma nas respectivas declarações periódicas.».

Ou seja, o que da fundamentação do acto impugnado consta é que o imposto liquidado foi o pos-
sível face às circunstâncias referidas, tendo o mesmo sido apurado por meras correcções aritméticas, 
já que justificadamente a AF não pôde recorrer aos métodos indirectos, por falta de elementos.

E, assim sendo, também a apontada contradição na fundamentação cai por terra já que, como se 
disse, a AF não fundamentou o imposto apurado em falta em métodos indirectos, sendo clara a funda-
mentação por que se alcançaram estes valores de imposto e não outros.
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O julgamento assim efectuado das questões suscitadas pode, ou não, enfermar de erro de jul-
gamento, mas o certo é que 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.

Mesmo o eventual erro na fixação e análise da matéria de facto, não é fundamento do presente 
recurso de revista, nos expressos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 150.º do CPTA.

Em conclusão se dirá, pois, que as questões suscitadas, tal como vêm configuradas nas conclusões 
do recurso, não têm suporte na decisão recorrida nem constituem questões que, pela sua relevância 
jurídica ou social, se revistam de importância fundamental, ou questões em relação à qual a admissão 
do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, nos termos da lei acima 
ditos, sendo manifesto que os recorrente pretendem submeter tais questões a uma tripla instância, sem 
que se verifiquem pressupostos processuais para tal, além de que a divergência relativamente ao acórdão 
recorrido não pode nunca justificar o presente recurso.

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 pelos recorrentes, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 13 de Abril de 2011. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale. 

 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

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 apreciação da questão da nulidade secun-
dária por falta de notificação aos interessados das alterações oficiosas introduzidas 
pelo tribunal recorrido à matéria de facto, com fundamento em contradição e 
obscuridade, nos termos do artº 201º do CPC.

 III — Por outro lado, embora de natureza ordinária, o recurso de revista previsto no 
artº 150º do CPTA não pode ser utilizado, dado o seu carácter excepcional, como 
de arguição de nulidades da sentença recorrida, devendo a mesma ser arguida em 
reclamação no tribunal “a quo”, nos termos do artº 668º, n.º 3 do CPC.

Processo n.º 257/11 -30.
Recorrente: Henrique Manuel Carreira Miguel e mulher.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Henrique Manuel Carreira Miguel e Mulher vêm recorrer, nos termos do artº 150º nºs 1 e 2 
do CPTA, por via do artº 2º, alínea c) do CPPT, do artº 722º, n.º 1, alínea b) e c) e do artº 666º, n.º 2, 
ambos do CPC, por via do artº 2º, alínea e) do CPPT, atento o disposto nos artºs 712º, nºs 1, alínea a) 
e 4 e 3º, n.º 3, ambos do CPC, do acórdão do TCAS que concedeu provimento ao recurso interposto 
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pela Representante da Fazenda Pública e, em consequência, revogou a sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Sintra, que julgou improcedente a reclamação que interpusera da decisão do órgão 
da Execução Fiscal que lhe indeferiu o pedido de anulação de compensação efectuada com créditos de 
que era titular e penhora de salários, assim como ressarcida dos encargos com (…) garantia bancária 
prestada […], formulando as seguintes conclusões:

I - Da inconstitucionalidade da falta de notificação prévia da matéria de facto oficiosamente alterada 
com fundamento em contradição e obscuridade.

1 - Refere -se no 1º item de fls. 9 do acórdão de que ora se recorre que a “primeira alínea do pro-
batório... se apresenta como contraditória”, e no 2º item, igualmente a fls. 9 do acórdão, que “importa, 
também, rectificar o segmento inicial da segunda alínea do probatório, no sentido de tomar claro... bem 
como o segmento final da alínea C., quanto à referência á anulação das liquidações...”. Quer dizer,

2 - Esse Alto Tribunal, considerando existir contradição e obscuridade na matéria de facto fixada 
no Tribunal de 1ª instância, decidiu rectificá -la oficiosamente, “ao abrigo do estatuído no artº 712º/1, 
do CPC (cfr. 1º item de fls. 10 do acórdão). Como se constata,

3 - A rectificação da matéria factual operada por esse Alto Tribunal consistiu:
a. — Na alteração da “redacção das alíneas A), B), e C) do probatório” (cf. alínea a) do l’ item 

de fls. 10 do acórdão); e
b. — No aditamento das alíneas F), O), H), e 1)  - (cfr. alínea b) do 1º item de fls. 10, e fls. 11 do 

acórdão). Sucede que,
4 - A alteração oficiosa da matéria de facto, consubstanciada na rectificação das alíneas A) a C), 

e no aditamento das alíneas F) a 1), deveria ter sido previamente notificada às partes, designadamente 
aos ora recorrentes, atento o seu direito de tutela jurisdicional efectiva através de um processo equita-
tivo (cfr. artº 712º/ 1 -a), e 4 do CPC; e artº 20º/4 da Constituição), o que não ocorreu. E, não tendo os 
recorrentes sido notificados previamente das alterações oficiosas à matéria de facto decidida por esse 
Alto Tribunal,

5 - Incorreu esse Alto Tribunal numa omissão processual, por não ter observado o direito ao con-
traditório que assiste aos recorrentes (cfr. artº 3º/3 do CPC, por via do artº 2º -e) do CPPT), omissão que 
se requer seja ora suprida (cfr. artº 666º/2 do CPC, por via do artº 2º -e) do CPPT).

Diga -se ainda que, a propósito de tal omissão processual,
6 - O Tribunal Constitucional decidiu já em circunstâncias semelhantes, que a omissão de notifi-

cação prévia aos interessados das alterações oficiosas à matéria de facto, efectuadas pelo Tribunal de 
2ª Instância com fundamento em contradição ou obscuridade da decisão do Tribunal de 1ª Instância 
— como ocorreu nos autos em apreciação  - atento o disposto no artº 3º/3 e no artº 712º/ 1 -a) e 4, am-
bos do CPC, configura uma inconstitucionalidade, “por violação do direito a um processo equitativo 
consagrado no n.º 4 do artigo 20.º da Constituição” (cfr. decisão, no acórdão n.º 346/2009 do Tribunal 
Constitucional, respeitante ao processo n.º 540/07, disponível no portal do MJ, através do endereço 
www.dgsi.pt). Acrescenta -se ainda no mesmo aresto que,

7 - “o artigo 20º da Constituição não se limita a garantir o direito de acesso aos tribunais. Impõe 
que esse direito se efective — na conformação normativa e na concreta condução — através de um 
processo equitativo (n.º 4 do artigo 20º da CRP). Levada expressamente ao texto constitucional pela 
revisão operada pela Lei Constitucional n.º 1/97 a exigência do processo equitativo, conceito em cuja 
densificação tem papel de relevo a jurisprudência dos órgãos da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem sobre o conceito homólogo consagrado no artigo 6.º da CEDH já anteriormente se deduzia de 
outros lugares da Constituição e era reconhecido pela jurisprudência do Tribunal (cfr. p. ex. acórdão 
n.º 1193/96)”. E continua o mesmo acórdão,

8 - “a jurisprudência e a doutrina têm desenvolvido o conceito através de outros princípios que o 
densificam: (1) direito à igualdade de armas ou igualdade de posição no processo, sendo proibidas todas 
as diferenças de tratamento arbitrárias; (2) proibição da indefesa e direito ao contraditório, traduzido 
fundamentalmente na possibilidade de cada uma das partes invocar as razões de facto e direito, ofere-
cer provas, controlar a admissibilidade e a produção das provas da outra parte e pronunciar -se sobre o 
valor e resultado de umas e outras; (3) direito a prazos razoáveis de acção e de recurso, sendo proibidos 
os prazos de caducidade demasiados exíguos; (4) direito à fundamentação das decisões; (5) direito à 
decisão em prazo razoável; (6) direito de conhecimento dos dados do processo (dossier); (7) direito à 
prova; (8) direito a um processo orientado para a justiça material (Cfr. GOMES CANOTILHO e VITAL 
MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4. ed.., pá. 415). No caso, não está em 
consideração a violação do contraditório na sua formulação clássica (audiatur et altera pars), enquanto 
exige que se dê a cada uma das partes a possibilidade de “deduzir as suas razões (de facto e de direito)”, 
de “oferecer as suas provas”, de “controlar as provas do adversário” e de “discretear sobre o valor e 
resultados de umas e outras”. Continuando, refere -se ainda no acórdão que se vem transcrevendo,

9 - “A questão que agora se aprecia respeita à proibição das chamadas decisões -surpresa, ou seja, 
à imposição ao tribunal do dever de ouvir as partes antes de tomar decisões com fundamento de co-
nhecimento oficioso que não tenha sido por elas previamente considerado. O que está em causa não é 
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a garantia de defesa, no sentido negativo de oposição perante pretensão da outra parte, mas o direito 
de influenciar a formação da decisão do órgão judicial que lhe diz directamente respeito e que também 
tem de considerar -se incluído na exigência constitucional do processo equitativo. Mais precisamente, 
uma vez que a consideração do que é uma concepção justa e leal do processo não pode ser traçada 
abstractamente e que nos situamos num processo de fiscalização concreta de constitucionalidade, 
importa saber se a exigência do processo equitativo funda uma extensão do contraditório de tal modo 
que se considere que aquele princípio constitucional é infringido por uma norma que dispense (i.e., 
interpretada no sentido de dispensar) o tribunal de recurso de ouvir previamente as partes quando ve-
nha a optar pela alteração oficiosa da matéria de facto, com base nos elementos probatórios em que se 
fundou a decisão da 1ª instância, para eliminar obscuridades ou contradições.” E não menos importante, 
diz ainda o citado acórdão,

10 - “E aqui a resposta é positiva. A parte que é objectivamente desfavorecida pelo sentido da 
alteração da decisão de facto não vê garantida a sua participação efectiva num momento fulcral do 
desenvolvimento da lide perante o tribunal de recurso e que vem a ser decisivo para a solução que esse 
tribunal dá à questão sobre a qual incidiu a discussão das partes nessa fase processual. A base factual 
é crucial na aplicação do direito pelos tribunais. A discussão que as partes travaram nas alegações e 
contra -alegações, tomando por referente as respostas aos pontos da matéria de facto fixadas na decisão 
recorrida, pode ficar esvaziada de sentido se esse pressuposto desaparece. Não conceder às partes, perante 
a solução plausível de vir a alterar oficiosamente a base factual, a oportunidade de apresentar as razões 
pelas quais essa alteração não deve ser feita é privá -las da participação num momento constitutivo da 
decisão da causa. Mormente quando, como na aplicação normativa concreta sucedeu, a alteração não 
se reduz à eliminação de incongruências frontais imposta por exigências imperativas de lógica formal 
que só consintam um indiscutível sentido da proposição questionada, antes envolve a reapreciação da 
prova documentada no processo em ordem a suportar o sentido da alteração a que se chegou”. Assim 
sendo, salienta -se ainda no mesmo aresto,

11 - “a(s) referida(s) norma(s) (artº 712 /1 -a) e 4; e artº 3 /3, ambos do CPC), entendida(s) como 
implicitamente o foi(ram) no sentido de o exercício dos referidos poderes (do Tribunal de 2ª Instância) 
não dever ser precedido de audição das partes, conduz a que a decisão da causa não seja, nessa fase 
processual, o resultado de um processo equitativo”. De resto, diz ainda o mesmo acórdão,

12 - “Aliás, o Tribunal Constitucional já afirmou entendimento semelhante deste princípio em casos 
de exercício de poderes oficiosos aparentados com a hipótese que agora se aprecia, designadamente no 
acórdão n.º 440/94 (condenação por litigância de má fé sem prévia audição dos interessados sobre tal 
matéria) e n.º 605/95 (condenação “extra vel ultra petitum” em processo laboral), publicados, respectiva-
mente, no Diário da República, II Série, de 1 de Setembro de 1994 e 15 de Março de 1996 e disponíveis 
em www.tribunalconstitucional.pt. E no acórdão n.º 205/2003 publicado no Diário da República, II 
Série, de 2 de Julho de 2003, reconheceu -se expressamente que a norma contida no artigo 3.º n.º 3, do 
Código de Processo Civil “resulta, assim, de uma imposição constitucional, conferindo às partes num 
processo o direito de se pronunciarem previamente sobre as questões — suscitadas pela parte contrária 
ou de conhecimento oficioso — que o tribunal vier a decidir”. No mais,

II - Da nulidade processual resultante de omissão de notificação prévia das alterações à matéria 
de facto.

13 - A omissão de notificação prévia aos recorrentes das alterações oficiosas à matéria de facto, 
efectuadas pelo Tribunal de 2ª Instância com fundamento em contradição ou obscuridade da decisão 
do Tribunal de 1ª Instância — como ocorreu nos autos em apreciação  - atento o disposto no artº 3º/3 
e no artº 712º/ 1 -a) e 4, ambos do CPC, configura a falta de observação de uma formalidade essencial 
legalmente prescrita, que influiu negativamente no exame e na decisão da causa, sendo lesiva dos inte-
resses e direitos dos recorrentes (cfr. artº 201º/1 do CPC, por via do artº 2º -e) do CPPT). E tal omissão, 
por lesiva dos interesses e direitos dos recorrentes,

14 - Constitui uma nulidade processual, implicando a invalidade do acórdão notificado.
III - Da insuficiência da matéria de facto dada como provada.
15 - Em resultado da alteração à matéria de facto pelo Tribunal recorrido, deu -se como provado 

na alínea B) do probatório que “As quantias apuradas pelas liquidações identificadas na precedente 
alínea foram reduzidas das quantias de € 6.890,89 e € 5.977,24, respectivamente, para as importâncias 
de € 3.017,94 e de € 2.793,83, quantias estas que, perfazendo o valor total de E 5.811,77, foram apu-
radas através das liquidações nºs 4954119898 e 4954148172, de 2003NOV25 e de 2003DEZ22  - cfr., 
v.a, fls. 12, 49, 62 e 63, destes autos e fls. 4, 5, 11, 12 e 13, do PEF apenso”. Ora,

16 - Compulsando as liquidações em causa, constantes como Doc. 3 da Reclamação deduzida, em 
nenhuma parte delas se verifica a determinação de que foram “reduzidas das quantias de € 6.890,89 e 
E 5.977,24, respectivamente, para as importâncias de € 3.017,94 e de € 2.793,83”. Pelo contrário,

17 - O que delas expressamente consta quanto ao montante apurado é “Total 0,00”, em coinci-
dência com o texto descrito na parte final das referidas liquidações, segundo o qual “não há lugar ao 
pagamento ou reembolso da importância apurada na liquidação de IRS relativa ao ano de 1999”, e que 
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igualmente “não há lugar ao pagamento ou reembolso da importância apurada na liquidação de IRS 
relativa ao ano de 2000” (Cfr. liquidações). Ademais, como consta dos autos,

18 - A própria RFP admite no artº 11º das suas Alegações que as invocadas liquidações de valor 
reduzido não foram notificadas aos recorrentes (Cfr. artº 11º das Alegações da RFP). É certo que

19 - A RFP alude aos “extractos informáticos” internos para inculcar a ideia do que considera ser o 
remanescente em dívida (Cfr. artigos 3º e 13º das Alegações da RFP). Mas como se vem repetidamente 
afirmando,

20 - Tais “extractos informáticos” têm mera validade interna, sendo completamente ineficazes 
relativamente aos recorrentes. No mais,

21 - Os recorrentes nunca foram válida e eficazmente notificados de quaisquer reduções ou rema-
nescentes dos montantes alegadamente em dívida. De resto

22 - Também esse Alto Tribunal não dá como certo que tenha ocorrido a referida notificação das 
liquidações com valor reduzido ou a citação da execução de tais valores reduzidos (cfr. último item de 
fls. 15 do acórdão).

Assim sendo,
23 - Deverá esse Alto Tribunal suprir igualmente a irregularidade em causa (Cfr. artº 666º/2 do 

CPC), corrigindo o probatório em conformidade, ou determinando a descida dos autos para que se de-
termine a veracidade do facto no que concerne à válida e eficaz notificação das liquidações com valor 
reduzido ou à válida e eficaz citação da execução de tais valores reduzidos.

Pelo exposto,
a) - Não sendo supridas as irregularidades enunciadas, sejam os autos remetidos à Secção de 

Contencioso Tributário do STA para decisão.”
Por acórdão do TCAS datado de 15 de Fevereiro de 2011 foi decidido desatender o requerimento 

de arguição de nulidade (vide fls. 217 e segs.).
Subidos os autos a este STA, o Exmo Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser 

rejeitado o presente recurso interposto nos termos do artº 150º nºs 1 e 2 do CPTA, por se não verificarem 
os pressupostos do recurso excepcional de revista ali previstos.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O acórdão recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
A. A Adm. Fiscal instaurou processo de execução fiscal com o n.º 1503200401036491, contra os 

executados Henrique Manuel Carreira Miguel e outra, para pagamento da dívida exequenda no valor de 
€ 5 811,77, resultante de liquidação de IRS e de juros compensatórios do ano de 1999 e 2000, com os 
n.ºs 20034320009104 e n.º 20034320042106, acrescidos de juros de mora, face à anulação parcial da 
dívida exequenda. — cfr. Informação prestada pelo Serviço do Finanças de Cascais 1 a fls. 51 e segs., 
“Print Informático” de fls. 58 e 60 dos autos e certidão de dívida de fls. 38 e 39, “Print Informático”, 
de fls. 40 e 41 e Informação de fls. 42 e 43, do Proc. de Exec. apenso aos autos.

B - A anulação da dívida referida supra resultou por efeito de novas liquidações de imposto 
correctivas das anteriores, com os n.ºs 4954119898 e n.º 4954148172, de 25.11.03 e de 22.12.03, 
respectivamente em função da consideração da tributação autónoma das gratificações auferidas pelos 
sujeitos passivos de imposto e do erróneo englobamento daqueles rendimentos nas liquidações ante-
riores, tendo -se apurado um resultado nulo e emitido notas de cobrança pela diferença entre o imposto 
apurado nas liquidações referidas

— cfr Nota de Liquidação de fls. 23 e 24 e “Print Informático” de fls. 25, 28, 29, 30 e 34, do 
Proc. Exe. apenso.

C - Os reclamantes deduziram impugnação judicial dos actos tributários referidos em 1, tendo 
posteriormente requerido a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide em razão das 
liquidações de imposto conectivas mencionadas em 2, o qual mereceu decisão de extinção da instân-
cia, tendo igualmente os interessados deduzido oposição à execução em que se verificou a decisão de 
extinção da instância por idênticos motivos e que aqui se dão por reproduzidos, tendo -se considerado 
como anuladas as liquidações de imposto objecto de correcção — cfr. Documento de fls. 33 a 38 e de 
fls. 41 a 43, dos autos e Informação de fls. 35, do Proc. Exe. apenso.

D  - Em 02.06.2010, os executados apresentaram um requerimento ao órgão de execução fiscal 
competente, em que alegam que face à decisão proferida no processo de oposição, se proceda ao re-
embolso da compensação efectuada com os créditos de que eram titulares, dos montantes das penhoras 
efectuadas e dos encargos com a garantia bancária apresentada e demais juros de mora e o levantamento 
da referida garantia bancária apresentada em sede de execução fiscal. — cfr. Requerimento de fls. 17 
e 18, e documentos relativos à compensação de dívida, de fls. 19 a 21, penhora de salários de fls. 22 a 
25,e documentos bancários de fls. 26 e 27, dos autos.

E  - O requerimento referido supra mereceu o despacho do Chefe de Finanças de Cascais 1, de 
15.06.10, de indeferimento do pedido, com base na Informação de fls. 15 e 16 e da sentença proferida 
na Oposição, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, determinando o prosseguimento da execução, 
devidamente notificado aos interessados. — cfr. Oficio de fls. 14 e Despacho de fls. 16, dos autos.
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 - Mais se deram, como não provados, quaisquer outros factos diversos dos referidos nas prece-
dentes alíneas.

 - Em sede de fundamentação do julgamento da matéria de facto consignou -se, expressamente, na 
decisão recorrida que o mesmo se efectuou 4...] com base no exame dos documentos e informações 
oficiais não impugnados, que dos autos constam, tudo conforme referido a propósito de cada uma das 
alíneas do probatório.».

 - Na primeira alínea do probatório a decisão recorrida dá por assente que a AF fez instaurar, contra 
os ora recorridos, a execução fiscal n.º 15032000401036491, visando a cobrança coerciva de dívida 
exequenda relativa a IRS, dos anos de 1999 e 2000, em valor que quantifica em € 5.811,77.

 - Ora, o assim afirmado, não tem aderência à realidade pela simples razão de que os elementos 
documentais coligidos para estes autos e para os seus apensos, atestam inequivocamente que o referido 
processo executivo foi instaurado não para cobrança da quantia de €5.811,77, mas sim de 12.838,13.

 - O que sucede é que, já na pendência do processo executivo aludido, a AT veio a proceder a novos 
actos tributários de liquidação, que, aliás, a decisão recorrida vai ao ponto de qualificar de “correctivas” 
— Cfr, a segunda alínea do probatório  -, em resultado das quais, e em síntese, apurou para os referidos 
anos de 1999 e 2000, importâncias de IRS devido inferiores às inicialmente liquidadas e, por força dos 
quais a dívida global de imposto se reconduziu à aludida verba de €5.811,77.

 - Diga -se, mesmo, que, a nosso ver, a redacção da primeira alínea do probatório, ao reportar -se à 
aludida quantia de € 5.811,77, se apresenta como contraditória (ainda que consonante com a qualificação 
das liquidações mencionadas na segunda alínea do probatório de “correctivas”) com a tese que parece, 
ali, ter sido sustentada, de que as referidas liquidações, efectuadas posteriormente às iniciais, são novos 
e autónomos actos tributários (Cfr., v.g., o seguinte excerto da decisão recorrida; «[...] pretendendo agora 
“represtinar” uma liquidação já anulada e substituída por outra […]», a fls. 107, dos autos), uma vez 
que se assume,  - até pela chamada à colação da decisão proferida na oposição fiscal a que, a seguir, se 
fará referência  -, que o processo de execução fiscal, em resultado da anulação das liquidações iniciais 
não tem objecto, ou, como se refere na decisão recorrida (Cfr. as mencionadas fls. 107, dos autos) «[…] 
não pode [...]», a AT, «[…] pretender cobrar o montante (...) a partir da primitiva liquidação de imposto, 
antes devendo rectificar a 2.” liquidação, apurando então o imposto devido.».

 - Por outro lado e na sequência do que se vem de referir, importa, também, rectificar o segmento 
inicial da segunda alínea do probatório, no sentido de tomar claro as quantias relevantes em causa 
na execução fiscal, do mesmo passo que, se entende que, atendendo às particularidades próprias das 
liquidações correctivas e das suas inerentes consequências jurídicas (Cfr. sobre a problemática dos 
conceitos de anulação, apuramento adicional e reforma dos actos de liquidação, A. Xavier, iii Conceito 
e Natureza do Acto Tributário, 127 e ss.), não cabe, na economia da decisão que se impõe vir a proferir, 
qualificar, a esse nível, as liquidações identificadas na dita segunda alínea do probatório, bem como o 
segmento final da alínea C., quanto à referência à anulação das liquidações, na medida em que, dela 
pudesse resultar que as decisões a que se reporta tal alínea possam ter sido caso de tal anulação.

 - Por último, por se considerar relevante à decisão final a proferir, à luz das possíveis soluções 
de direito e se encontrar documentalmente demonstrada, entende -se aditar ao probatório factualidade 
complementar, nos termos a que, a seguir, se farão referência.

 - Assim e ao abrigo do estatuído no art.º 712º/1, do CPC, por força do art.º 2.º/e, do CPPT;
a) altera -se a redacção das alíneas A), B) e C), do probatório, pela forma seguinte;
A  - A Adm. Fiscal instaurou processo de execução fiscal com o n.º 1503200401036491, contra os 

executados Henrique Manuel Carreira Miguel e outra, para pagamento da dívida exequenda no valor 
de € 12.838,13, resultante de liquidações de IRS e de juros compensatórios, dos anos de 1999 e 2000, 
com os n.ºs 20034320009104 e n.º 20034320042106 e nos valores parcelares, respectivamente, de € 
6.860,89 e de €5.977,24  - Cfr. fls. 12, destes autos e fls. L a 3 do PEF apenso,

B  - As quantias apuradas pelas liquidações identificadas na precedente alínea foram reduzidas das 
quantias de € 6.890,89 e € 5977,24, respectivamente, para as importâncias de € 3.017,94 e de € 2.793,83, 
quantias estas que, perfazendo o valor total de € 5.811,77, foram apuradas através das liquidações n.ºs 
4954119898 e 4954148172, de 2003NOV25 e de 2003DEZ22  - Cfr., v.g., fia. 12,49, 62 e 63, destes 
autos e fls. 4, 5, 11, 12 e 13, do PEF apenso.

C  - Os reclamantes deduziram impugnação judicial dos actos tributários referidos em A, tendo 
posteriormente requerido a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide em razão das 
liquidações de imposto mencionadas em B, o qual mereceu decisão de extinção da instância, tendo 
igualmente os interessados deduzido oposição à execução em que se verificou a decisão de extinção 
da instância por idênticos motivos e que aqui se dão por reproduzidos. — Cfr. documento de fls. 33 a 
38 e de fls. 41 a 43, dos autos e Informação de fls. 35, do Proc. Exe. apenso.

b) aditam -se, ao probatório as seguintes alíneas;
F  - No processo de oposição fiscal em que veio a ser proferida a decisão a que se alude na pre-

cedente alínea C, foi proferido, em 2005FEV10, despacho judicial solicitando ao órgão da execução 
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fiscal que informasse se a execução identificada na alínea A, se encontrava extinta — Cfr. fls. 9, do 
PEF apenso

G  - Ao solicitado nos termos referidos em F, respondeu o SFCascais1, esclarecendo que o dito 
proc. de execução fiscal «f...J se mantém em dívida [...J», com consideração, já, das liquidações de 
2003, identificadas na alínea B, que antecede  - Cfr. fls. 10 a 13, do PEF apenso

H  - Em 2006MAR27 os ora recorridos requereram ao CSFCascais -1 o «[...] aceitar ordenar a 
regularização da sua situação fiscal relativamente ao IRS dos anos de 1999 e 2000 [...]» tendo em conta 
notificações de apuramento de liquidação de IRS que, em seu entender, os informavam não haver lugar 
a qualquer pagamento e da sentença judicial julgando extinta, por inutilidade da lide, a impugnação 
judicial mencionada em C — Cfr. doa de fls. 19, do PEF apenso

I  - O requerimento referido em H que antecede foi indeferido por despacho de 2006MAR27, com 
suporte em informação do SFcascais -1, tudo nos termos do documentado a fls. 35, do PEF, apenso, 
para que se faz expressa remessa.

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.
4 – Como resulta das conclusões 1 a 14, inclusive, da sua motivação do recurso, a recorrente 

argui a nulidade do aresto recorrido por omissão de notificação prévia aos interessados das alterações 
oficiosas introduzidas pelo Tribunal recorrido à matéria de facto, com fundamento em contradição e 
obscuridade, omissão que consubstanciaria nulidade secundária, nos termos do artº 201º do CPC.

Ora tal questão não reveste, contudo, importância fundamental para esse efeito nos termos supra 
referidos, por despida de qualquer relevância jurídica objectiva.

Por outro lado, tem sido jurisprudência pacífica e reiterada desta secção do STA que o recurso de 
revista previsto no artº 150º do CPTA não pode ser utilizado, dado o seu carácter excepcional, como 
arguição de nulidade da sentença recorrida, devendo a mesma ser arguida em reclamação para o tribunal 
recorrido, como, aliás a recorrente o já havia feito (vide fls. 203 e segs.), nos termos do disposto no 
artº 668º, n.º 3 do CPC, como acontece na hipótese semelhante de oposição de acórdãos.

Neste sentido, pode ver -se, entre outros, os Acórdãos deste STA de 29/11/06, in rec. n.º 729/06; 
de 30/5/07, in rec. n.º 285/07 e de 26/5/10, in rec. n.º 97/10 e Jorge Sousa, in CPPT anotado, 5ª ed. 
Vol. II, anot. 19, pág. 817.

Por outro lado, nas referidas conclusões (vide nºs 15 e segs.), 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, 
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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 
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”.

5 – 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 em 1/6.

Lisboa, 13 de Abril de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão de Pinho — António Ca-
lhau. 

 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos. Relevância jurídica.

Sumário:

 1— O recurso de revista contemplado no art.º 150.º 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, 
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.

 2 — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista excep-
cional quando o que está em causa é uma mera questão de interpretação duma 
norma, que não se vislumbra revestida de especial complexidade jurídica ou de 
inusual capacidade de controvérsia dogmática.

Processo: n.º 295/11.
Recorrente: Maria Emília Jorge dos Santos Pedreiro (cabeça casal).
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 – Maria Emília Jorge dos Santos Pedreiro, residente no Cartaxo, na qualidade de cabeça de casal 
da herança aberta por óbito de Luís Manuel Évora Pedreiro, não se conformando com o acórdão do 
TCAS de 25/1/2011 que, concedendo provimento ao recurso interposto pelo Representante da Fazenda 
Pública da sentença proferida pelo Mmo. Juiz do TAF de Leiria, revogou esta e julgou improcedente 
a reclamação por si deduzida de acto do órgão de execução fiscal que corre termos no Serviço de Fi-
nanças de Cartaxo, dele vem interpor recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150.º, n.º 1 
do CPTA, formulando as seguintes conclusões:

1. Considerando a indefinição do valor do bem/valor da penhora, reveste inexorável relevância 
jurídica uma vez que a presente situação se repete para vários executados assim como para órgãos de 
execução fiscal sem certeza do real valor do bem para efeitos de quantificação do valor da penhora face 
à existência de uma avaliação contemporânea do prédio urbano sem efeitos no valor patrimonial.
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2. Como tal, sendo esta uma situação não invulgar envolvendo uma questão relevante de direito 
que importa clarificar para melhoramento do ordenamento e sua aplicação deduziu -se o presente recurso 
de revista excepcional.

3. É entendimento da recorrente que não deve a leitura literal do preceito legal artigo 250.º, n.º 1, 
alínea a) do CPPT servir para retirar a norma, que o valor da penhora de um prédio urbano corresponde 
ao valor patrimonial apurado nos termos do CIMI mesmo perante a existência de avaliação mais actual 
e posterior realizada por peritos ao serviço da AT mas sem que esta adquira efeitos no valor patrimonial 
do imóvel.

4. Não havendo avaliação, posterior à determinação nos termos do CIMI, por perito avaliador ao 
serviço da AT, não se colocaria o problema.

5. Porém, existindo avaliação posterior à avaliação em termos do CIMI, ainda para mais tendo 
sido aquela primeira utilizada pela AT em venda judicial anterior, é nossa perspectiva que deve ser este 
valor, assim obtido, o determinante para efeitos do cálculo do valor do bem penhorado.

6. Esta ainda porque esta avaliação, realizada nos termos do CIMI, corresponderia teoricamente 
a partir de 2003, conforme diploma que aprova o código, a uma estreita relação com os valores de 
mercado até aí muito afastados dos valores obtidos do Código da Contribuição Autárquica.

7. O que tornaria desnecessária a avaliação realizada por perito avaliador originando a alteração, 
em 2006, do artigo 250.º, n.º 1, alínea a) do CPPT.

8. Percebemos, apesar da alteração em 2006 da alínea a) do n.º 1 do artigo 250.º do CPPT, retirar 
a possibilidade de avaliação realizada por perito avaliador, não foi realmente esse o objectivo da alte-
ração, mas tão só o pensamento de que tal avaliação deixaria de ser necessária se realizada nos termos 
do CIMI dada a aproximação deste com o valor de mercado.

9. Mas que no presente caso assim como em muitos outros comprova -se não se verificar.
10. Só por isto se entende que para os prédios urbanos o critério para apuramento do valor da venda 

com reflexo no valor da garantia (problemática esta que também se pode discutir) é o mais desfasado 
com a realidade uma vez que, na alínea b) como na alínea c) do n.º 1 do artigo 250.º do CPPT, poderá 
existir o apuramento do valor para venda através de parecer técnico o que torna o apuramento do valor 
mais conexionado com a realidade ao invés de meramente assente num preceito legal.

11. Assim como acontecia, também, para a redacção da alínea a) do n.º 1 do artigo 250.º do CPPT 
até 2006, alterada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, onde previa a possibilidade de parecer técnico de 
perito avaliador nunca podendo em circunstância alguma ser esse valor inferior ao valor patrimonial 
mas podendo ser maior o que revela uma intenção clara de aproximação com a realidade com o óbvio 
objectivo de correspondência entre direito e realidade.

12. Por via de uma interpretação baseada na evolução histórica do direito conjugada com princípios 
interpretativos relacionados com o equilíbrio dos administrados face ao jus imperium da administração 
exequente sem esquecer a norteadora verdade material do valor dos prédios, deve, quando exista, ser 
o valor da avaliação realizada por perito avaliador ao serviço da AT posterior à determinação do valor 
patrimonial vincular a AT para efeitos de cálculo do valor da penhora/valor do bem.

13. Em conclusão, percebe -se que o legislador prefere, em todo o tipo de bens, avaliá -los de 
forma o mais aproximada possível com o valor de mercado pois é esse valor que provavelmente irá 
obter com a sua venda.

14. Tal como acontece também no artigo 886.º -A do Código de Processo Civil e não obstante a 
referência ao valor patrimonial na alínea a) do n.º 3 usado em processo civil executivo de forma restrita 
pois apenas se realizada nos três anos anteriores enquanto que em execução fiscal, unicamente pelo 
texto, em qualquer situação mesmo que decorridos mais anos, percebemos que a situação preferida 
pelo legislador é sempre aquela donde se retira o valor mais aproximado com a actualidade do valor 
de mercado.

Contra -alegando, veio a Representante da Fazenda Pública dizer que:
a) O presente recurso não deve ser admitido por não se encontrarem preenchidos os pressupostos 

do respectivo n.º 1 para este tipo de revista de carácter excepcional;
b) Com efeito, destinando -se esta revista à apreciação de uma questão que, pela sua importân-

cia 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, no caso sub judice a recorrente 
pretende pôr em causa o julgamento realizado pelo acórdão recorrido;

c) A decisão do TCAS apreciou como lhe competia e sem merecer censura os factos, tendo apli-
cado o direito em conformidade;

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

e) No presente recurso apenas é atacada uma decisão proferida numa questão singular e cuja im-
portância apenas nesse caso releva, não apresentando dimensão jurídica e social nem susceptibilidade de 
proporcionar pela sua reapreciação neste recurso uma melhor aplicação e uniformização do direito.
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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 – No acórdão recorrido, mostram -se provados os seguintes factos:
1 - Em 22/02/2006, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1988 -2006/100266.0 contra 

Luis Manuel Évora Pedreiro Herdeiros, NIF …, e Maria Emília Jorge dos Santos Pedreiro, NIF …, por 
dívida de IRS do ano de 2001, na quantia exequenda de € 202.266,72, sendo devidos juros de mora a 
partir de 2006.01.27, além das custas que se mostrarem devidas (informação exarada a fls. 19 a 21 dos 
autos; documentos juntos a fls. 22 e 23 dos autos);

2 - EM 12/03/2009, foi lavrado o auto de penhora do artigo 335 da matriz urbana da freguesia e 
concelho do Cartaxo, com o valor patrimonial (VP) de € 40.950,00, descrito na Conservatória do Registo 
Predial do Cartaxo sob o n.º 3515/20050127 e cujo registo se concretizou pela Ap. 3683 de 13/03/2009 
(cfr. informação exarada a fls. 19 a 21 dos autos; documentos juntos a fls. 24 a 26 dos autos);

3 - Em 17/03/2009, foi efectuada a citação da executada Maria Emília Jorge dos Santos Pedreiro 
(cfr. informação exarada a fls. 19 a 21 dos autos; documentos juntos a fls. 27 dos autos);

4 - Realizada a penhora do artigo 335 referido no ponto “2” e antes da marcação da sua venda, foi 
verbalmente dado conhecimento do facto à executada, tendo esta argumentado que o valor patrimonial 
do prédio era demasiado baixo (€ 40.950,00) por se tratar de uma adega, mas que, dada a existência de 
um projecto de viabilidade de construção emitido pelo Município do Cartaxo, poderia ser substancial-
mente aumentado o seu valor (cfr. informação exarada a fls. 19 a 21 dos autos);

5 - Para efeitos de marcação da venda, foi solicitado ao perito local o parecer técnico relativo ao 
valor do mencionado prédio, que lhe atribuiu o valor de mercado de € 263.600,00 (cfr. informação 
exarada a fls. 19 a 21 dos autos; documentos juntos a fls. 28 a 41 dos autos);

6 - Face a este valor, por despacho de 2/06/2009, foi designado o dia 14/07/2009 para a realização 
da venda do mencionado imóvel 335, com o valor base anunciado de € 184.520,00 (cfr. informação 
exarada a fls. 19 a 21 dos autos; documento junto a fls. 42 dos autos);

7 - Esta venda ficou deserta e, por este facto, pelo despacho de 30/07/2009, foi nomeada a sociedade 
“Avalibérica – Leiloeiros, Consultores de Avaliação, Lda.”, com o NIPC 504 145 649, para intermediar 
a venda por negociação particular (cfr. informação exarada a fls. 19 a 21 dos autos; documentos juntos 
a fls. 43 e 44 dos autos);

8 - Em 29/09/2009, foi junta aos autos a cópia da impugnação judicial da liquidação de IRS, 
relativa ao ano de 2001, cuja falta de pagamento no prazo de cobrança voluntária originou o presente 
PEF, tendo a petição dado entrada no TAF de Leiria em 25/08/2009 – Proc.º 1453/09.7 BELRA (cfr. 
informação exarada a fls. 19 a 21 dos autos);

9 - Atendendo -se a que o valor da dívida exequenda e acrescido no PEF, na data, era de € 268.405,00 
e a que a garantia constituída pela penhora do artigo 335 tinha o valor de € 40.950,00 (valor constante 
na matriz), inferior à totalidade da dívida, foram realizadas as penhoras dos artigos 6227 da matriz 
urbana da freguesia e concelho de Alpiarça (Fracções AA, AC, AD, U, V, X e Z – valor da garantia 
€ 24.370,00), 4565 da matriz urbana da freguesia e concelho do Cartaxo (Fracções A, AB, AC, AJ, 
NA, AO, AR, B, C, D, E, F, G, H, I e X – valor da garantia de € 50.570,00), 4782 da matriz urbana da 
freguesia e concelho do Cartaxo (Fracção D – valor da garantia € 93.950,00, 4430 da matriz urbana da 
freguesia e concelho do Cartaxo (valor da garantia € 12.890,00, mas com hipoteca voluntária e penhoras 
a favor da CGD) e artigo 4653 da matriz urbana da freguesia e concelho do Cartaxo (Fracção I – valor 
da garantia € 55.600,00, mas com hipoteca voluntária a favor da CGD) – (cfr. informação exarada a 
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fls. 19 a 21 dos autos; cópias juntas, dos respectivos autos de penhora e da impressão da base de da-
dos da aplicação SEFWEB – Justiça Tributária, com a discriminação de todas as garantias (penhoras) 
associadas ao processo executivo, a fls. 45 a 73 dos autos);

10 - O artigo 6089 da matriz urbana da freguesia e concelho do Cartaxo consiste num lote de terreno 
para construção urbana, ocupado por um edifício inacabado, encontrando -se a obra parada há cerca de 
dois anos, tendo o VP de € 206.750,00, e, embora se encontre penhorado no PEF, essa penhora estende-
-se a mais 28 processos executivos, não tendo sido associado, por isso, como garantia ao presente PEF 
(cfr. informação exarada a fls. 19 a 21 dos autos; documento junto a fls. 74 dos autos);

11 - Em 26/03/2010, foi deduzida a presente reclamação (cfr. data de entrada aposta a fls. 2 dos 
presentes autos);

12 - Os Serviços de Finanças do Cartaxo, para aferir do alegado excesso de garantia, reapreciou 
as penhoras efectuadas, e comunicou ao cabeça de casal, pelo ofício n.º 950, de 11/03/2010, do qual 
se destaca o seguinte:

«(…) REAPRECIAÇÃO DE PENHORAS para aplicação do art.º 217.º DO CPPT
(…) depois de se encontrarem inscritos todos os valores patrimoniais resultantes da avaliação a 

que se refere o art.º 250.º do CPPT, procedeu à reapreciação das penhoras efectuadas em Agosto de 
2009, a fim de aferir do seu excesso e dar cumprimento ao art.º 217.º do CPPT. Assim verificou -se:

1. artigo 6744 – fracções A, B, C, N, Q, T, X e Z da freguesia e concelho de Alpiarça – encontram-
-se penhoradas nos processos 1988200501016105, 1988200601000187, 1988200601019953, 
1988200601024736, 1988200601026348, 1988200701005464 e apensos, e 1988200801013165 e 
apensos, e cumpre o determinado no art.º 217.º do CPPT, conforme já havia sido explicado na notifi-
cação que lhe foi efectuada pelo ofício n.º 4254, de 2009/10/02;

2. artigo 6227 – fracções AA, AC, AD, U, V, X e Z da freguesia e concelho de Alpiarça – encontravam-
-se penhoradas nos processos 1988200601019953 e 1988200701005464 e apensos, que já se encontram 
garantidos pela penhora indicada em (1) [artigo 6744 …], pelo que foi lavrado despacho de cancelamento 
da mesma e efectuada para garantia do processo 1988200601002660 que tem em dívida o valor de € 
268.405,00 e está suspenso por impugnação judicial mas apenas tem registada uma garantia (44/2009) 
no valor de € 32.743,33;

3. artigo 4565 – fracções A, AB, AC, AJ, AN, AO, AR, B, C, D, E, F, G, H, I e X da freguesia e con-
celho do Cartaxo – encontravam -se penhoradas nos processos 1988200601000187, 1988200601019953 
e 1988200601002660, mas como os dois primeiros processos já se encontram garantidos pela penhora 
indicada em (1) [artigo 6744 …], foi lavrado despacho de rectificação da mesma no sentido de ser afecta 
apenas ao processo 1988200601002660, para efeitos de garantia, conforme explicado em (2). Após esta 
rectificação foram associadas às garantias n.ºs 33 a 48, no valor total de € 50.570,00;

4. artigo 4782 – fracção D da freguesia e concelho do Cartaxo – encontrava -se penhorada nos 
processos 1988200501015106, 1988200601000187, 1988200601024736 e 1988200601026348, que já 
se encontram garantidos pela penhora indicada em (1) [artigo 6744 …], pelo que foi lavrado despacho 
de cancelamento da mesma e efectuada nova penhora para garantia do processo 1988200601002660;

5. artigo 4430 da freguesia e concelho do Cartaxo – encontrava -se penhorado nos processos 
1988200701005464 e apensos e 1988200801013165 e apensos que já se encontram garantidos pela 
penhora indicada em (1) [artigo 6744 …], pelo que foi lavrado despacho de cancelamento da mesma 
e efectuada nova penhora para garantia do processo 1988200601002660. Este prédio tem hipoteca 
voluntária e penhoras a favor da Caixa Económica Montepio Geral;

6. artigo 4653 – fracção I da freguesia e concelho do Cartaxo – encontrava -se penhorado nos 
processos 1988200701005464 e apensos e 1988200801013165 e apensos que já se encontram garan-
tidos pela penhora indicada em (1) [artigo 6744 …], pelo que foi lavrado despacho de cancelamento 
da mesma e efectuada nova penhora para garantia do processo 1988200601002660. Este prédio tem 
hipoteca voluntária a favor da Caixa Geral de Depósitos, SA;

Assim nesta data o PEF 1988200601002660 tem registadas as garantias 44/2009 e 33 a 48/2009, 
no valor total de € 83.313,33, sendo que o valor em dívida é de € 268.405,00; a garantia conforme o 
n.º 5 do art.º 199.º do CPPT deveria ser de € 335.506,25, motivo pelo qual foram penhorados os prédios 
constantes dos n.ºs 2 a 6 que serão insuficientes para perfazer o total legalmente exigido (…)»;

13 - Dou por reproduzido o parecer técnico e processo de avaliação do artigo matricial 335, de 
fls. 32 a 41 dos autos, onde foi dado o valor de mercado de € 263.600,00 e este valor foi tido em conta no 
despacho de fls. 42 para determinar o valor base de venda de € 184.520,00 («70% do valor de mercado 
atribuído pelo perito no parecer técnico, conforme dispõe o n.º 4 do art.º 250.º CPPT»);

14 - Houve pessoas interessadas na compra de vários dos prédios penhorados no PEF, nomeada-
mente do artigo matricial 335, supra referido;

15 - Houve diversas conversações entre executados e o Serviço de Finanças, ao longo do tempo, 
tendo este Serviço pedido o parecer técnico, para efeito da venda do citado artigo 335.

III – Vem o presente recurso interposto do acórdão do TCAS de 25/01/2011, ao abrigo do disposto 
no artigo 150.º, n.º 1 do CPTA, no segmento em que considerou que o valor base para venda de imóveis 
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urbanos é determinado nos termos do n.º 1 do artigo 250.º do CPPT, ou seja, pelo valor patrimonial 
tributário apurado nos termos do CIMI e não de acordo com parecer técnico de perito avaliador.

Alega o recorrente que a definição de tal valor, na medida em que interfere com a extensão da 
penhora e o montante da garantia a prestar no processo executivo, se reveste de inexorável relevância 
jurídica uma vez que a situação se repete para vários cidadãos executados assim como para órgãos de 
execução fiscal sem certeza do real valor a fixar.

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 entendido 
como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num 
número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva”.

Na mesma orientação, refere Mário Aroso de Almeida que “não se pretende generalizar o recurso 
de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final 
dos litígios», cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo «dosear a sua intervenção, por forma a 
permitir que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema” – cf. O Novo Regime do 
Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..

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

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 
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 
recurso 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 questão que vem suscitada pela recorrente é a de saber qual o valor a fixar 
a imóveis urbanos penhorados em processo executivo: o valor fixado em avaliação efectuada por 
perito avaliador, como entendeu a 1.ª instância, ou o valor patrimonial tributário apurado nos termos 
do CIMI, como se decidiu no acórdão recorrido, em obediência ao disposto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 250.º do CPPT.

Como supra foi referido, o STA tem interpretado a norma do art.º 150.º como exigindo que, em 
relação à questão objecto de recurso de revista, seja possível entrever, “ainda que reflexamente, a exis-
tência de interesses comunitários especialmente relevantes” (Ac. de 19.06.2008 – Proc.º n.º 490/08), 
ou ainda que a mesma se relacione com “matéria particularmente complexa do ponto de vista jurídico” 
(Ac. de 14.04.2010 – Rec. 209/10) ou “particularmente sensível em termos do seu impacto comunitário” 
(Acs. de 26.06.2008 – Procs. n.º 535/08 e n.º 505/08), exigindo ao intérprete e ao julgador complexas 
operações de natureza lógica e jurídica indispensáveis à resolução das questões suscitadas.

Noutros termos, particularmente impressivos, tem -se entendido que a relevância jurídica ou social 
“afere -se em termos da utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse 
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os limites da situação singular” (Acs. de 26.06.2008 e de 02.07.2008 – Procs. n.ºs 515/08 e 173/2008, 
respectivamente).

Na concretização dos conceitos relativamente indeterminados que a lei estabelece como orientação 
para a filtragem dos recursos de revista a admitir excepcionalmente, a aludida jurisprudência do STA 
tem vindo a entender que a relevância jurídica fundamental exigida pelo artigo 150.º, n.º 1 do CPTA 
se verifica, designadamente, quando a questão a apreciar seja de complexidade superior ao comum em 
razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enquadramento normativo especialmente 
complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis, bem como 
nas situações em que esteja em causa questão que revele especial capacidade de repercussão social 
ou da controvérsia relativamente a futuros casos do mesmo tipo, mas em que a utilidade da decisão 
extravasa os limites do caso concreto das partes envolvidas no litígio.

A admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, e segundo a 
referida jurisprudência, quando, em face das características do caso concreto, ele revele seguramente 
a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se 
repetir em casos futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente 
insustentável, ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de corren-
tes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim 
fazendo antever como objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação 
do sistema.

Ora, a questão jurídica concretamente colocada pela na respectiva alegação, como “questão de 
importância fundamental” justificativa da intervenção do STA, reconduz -se a uma tarefa de interpretação 
da norma prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 250.º do CPPT, não revelando qualquer complexidade 
nem se prevendo que venha a ter repercussão em muitos outros casos, tanto mais como a própria Chefe 
do Serviço de Finanças reconheceu no seu depoimento prestado nos autos, e transcrito na decisão recor-
rida, a fls. 231, que a avaliação aqui efectuada se ficou a dever a «asneira» que assume, pois nos termos 
da norma aqui aplicável não haveria lugar à mesma, sendo relevante o valor patrimonial tributário do 
prédio em questão apurado nos termos do CIMI.

E também se não visiona na apreciação feita pelo tribunal recorrido qualquer erro grosseiro ou 
decisão descabidamente ilógica e infundada que imponha a admissão da revista como “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 pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 13 de Abril de 2011. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do 
Vale. 

 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

Assunto:

Embargos de terceiro. Oportunidade da sua dedução.

Sumário:

 I — Os embargos de terceiro não têm por finalidade a averiguação e declaração de 
direitos ou responsabilidades, mas a extinção de acto ou o levantamento de dili-
gência que o embargante considera ofensiva da sua posse ou incompatível com o 
direito a que se arroga.

 II — A arrecadação, através da penhora de direitos de créditos, de quantia suficiente 
para solver a dívida exequenda e a sua aplicação no pagamento da dívida, con-
some e extingue esse acto de penhora, tornando impossível a lide de embargos de 
terceiro, por carência de objecto.

 III — Esse meio processual também não pode ser instaurado após a extinção do processo 
executivo.
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Processo n.º 357/10 -30.
Recorrente: Caixa Leasing e Factoring – Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública e Teixeira Bastos & Filhos, Lda.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. CAIXA LEASING E FACTORING – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A., 
com os demais sinais dos autos, recorre da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Braga que julgou procedente a excepção da caducidade do direito de deduzir os presentes embargos 
de terceiro apresentados contra a penhora de créditos efectuada em três processos de execução fiscal 
instaurados contra a sociedade TEIXEIRA BASTOS & FILHOS, LDA.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
a) O presente recurso vem interposto da douta sentença proferida pelo Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Braga que julgou extemporâneos os embargos de terceiro deduzidos pela ora 
recorrente;

b) Os embargos visavam o levantamento da penhora de crédito efectuada à devedora Schenker 
Transitário, Ldª;

c) Os embargos foram deduzidos dentro do prazo previsto no artigo 237.º do CPPT, ou seja, antes 
do decurso de 30 dias desde o conhecimento do acto ofensivo;

d) O douto Tribunal recorrido entendeu, no entanto, por interpretação extensiva, aplicar a parte 
final do artigo em causa aos presentes autos, considerando extemporânea a apresentação dos embargos 
por já haver ocorrido a aplicação dos montantes desses créditos;

e) Na verdade a letra da lei é clara referindo -se expressamente à venda de bens;
f) Ora, onde o legislador não distingue não cabe ao intérprete distinguir;
g) A não ser assim, estar -se -ia a desvirtuar o sentido e alcance da lei e até a criar novas normas, 

totalmente divergentes das que estão em vigor e foram devidamente aprovadas;
h) Não podendo aqui ser esquecida a própria natureza dos embargos que constitui a forma de 

defesa dos direitos do terceiro que nem sequer é parte na causa e, como tal, não deve ver os seus bens 
a servirem como forma de exoneração da responsabilidade de terceiros;

i) O que o CPPT faz é criar uma norma protegendo os interesses da embargante e criar uma ex-
cepção perfeitamente definida;

j) Não se pode entender que a situação ocorrida in casu é excepcional, sendo certo que a inter-
pretação extensiva, em qualquer caso, só deverá ser ponderada se entendermos que a situação é de tal 
forma excepcional que o legislador não a podia prever;

k) A interpretação do douto Tribunal recorrido põe em causa o direito de um terceiro que não 
teve intervenção processual e, por conseguinte, forma de defesa, privando -o irremediavelmente do 
seu crédito;

l) O legislador foi claro ao não pretender incluir na excepção vertida na parte final do artigo 237.º 
n.º 3 do CPC a penhora de créditos;

m) Enquanto que na venda de bens existem outros terceiros de boa fé que os vão adquirir, podendo 
a admissão dos embargos causar grande embaraço aos mesmos que confiam que adquirem o bem livre 
de qualquer encargo, podendo a eventual anulação da venda acarretar prejuízos avultados, na penhora 
de créditos nada disso sucede;

n) A não ser assim o terceiro assumiria uma dívida que não é sua;
o) O douto Tribunal recorrido entende que no caso em análise a parte final do artigo 237.º n.º 3 do 

CPPT abrange situações em que “ocorre a aplicação de quantias pecuniárias penhoradas no pagamento 
das dívidas exequendas”;

p) O que pode levar à subversão da excepção criada, criando -se uma regra totalmente diferente 
da legalmente consagrada;

q) Se pensarmos na celeridade dos processos de execução fiscal quando comparada com processos 
de outra natureza a lesão causada à recorrente é ainda mais evidente;

r) A douta sentença recorrida utiliza um argumento de índole formal, defendendo que a penhora 
já estava extinta pelo pagamento, ficando os embargos sem objecto;

s) Se este fosse o entendimento do legislador facilmente o teria consagrado na lei, abrangendo 
assim todas as situações de penhora como parece querer fazer o douto Tribunal recorrido;

t) Não sendo legítimo sacrificar o direito da ora recorrente por uma mera formalidade que não 
poderá proceder, visto que o que se pretende nos embargos de terceiro é a extinção da penhora com 
fundamento diferente daquele que se verificou;

u) Não é pelo pagamento que a penhora deve ser extinta mas antes pela conclusão de que a mesma 
é inadmissível por incidir sobre um direito que não é do executado;

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
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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 necessidade de defender direitos através de embargos de terceiro só se coloca se eles forem 
afectados pelo arresto, penhora ou qualquer outro acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega 
de bens. Só podem considerar -se incompatíveis com a realização de diligências daquele tipo, direitos 
que deixem de poder ser exercidos após a sua realização e a consequente venda.

Será de afastar a possibilidade de deduzir embargos de terceiro, pelo facto dos direitos do em-
bargante serem compatíveis com o arresto, penhora ou qualquer outro acto judicialmente ordenado de 
apreensão ou entrega de bens, sempre que aqueles direitos não caduquem ou se possam fazer valer.

No caso concreto, a Recorrente celebrou um contrato de factoring com a executada, nos termos 
do qual esta última se obrigou a submeter à sua aceitação créditos sobre terceiros e aquela se obrigou 
a tomar por cessão os mesmos. Nos termos da cláusula IX daquele contrato a Recorrente terá direito 
de regresso sobre a totalidade dos créditos cedidos pela executada (fls. 27).

O direito invocado pela Recorrente não caducou nem se extinguiu por efeito da penhora realizada, 
visto poder sempre fazê -lo valer contra a executada através do seu direito de regresso, caso lhe tenha 
adiantado quantia que não venha a receber do devedor daquela.

Aliás, a Doutrina vem entendendo que os direitos de crédito são insusceptíveis de ser violados 
por acção de terceiros, visto a sua eficácia se restringir às partes, não sendo por isso incompatíveis 
com a penhora.

Nestes termos entendemos que estes embargos de terceiro deviam ter sido rejeitados liminar-
mente».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência 
as questões colocadas.

2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A - No Serviço de Finanças de Celorico de Basto foram instauradas contra a sociedade comercial 

Teixeira Bastos & Filhos, Ldª as execuções fiscais seguintes:
I. 0388200701010972, para cobrança coerciva de IVA do mês de Junho de 2007 no montante de 

19.198,61 euros;
II. 0388200701011073, para cobrança coerciva de coimas fiscais no montante de 253,40 euros;
III. 0388200701014374, para cobrança coerciva de IVA do mês de Setembro de 2007, no montante 

de 20.714,11 euros.
B - No âmbito das referidas execuções foi efectuada a penhora de créditos no montante de 42.329,18 

euros através de notificação à devedora, a sociedade comercial Schenker Transitário, Ldª;
C - Em 10 de Abril de 2008, foi depositado à ordem das referidas execuções fiscais por parte da 

referida Schenker Transitários, Ldª, a quantia de 42.329,18 euros;
D - Em 17 de Abril de 2008, por despachos proferidos nas referidas execuções fiscais, foi deter-

minada a aplicação do montante penhorado no pagamento das quantias exequendas em cada um dos 
processos;

E - Em 6 de Maio de 2008 ocorreu a confirmação do pagamento da quantia de 21.046,30 euros no 
âmbito da execução fiscal com o n.º 0388200701010972, da qual resultou a extinção dessa execução 
em 9 de Maio de 2008;

F - Em 6 de Maio de 2008 ocorreu a confirmação do pagamento da quantia de 18,97 euros no 
âmbito da execução fiscal com o n.º 0388200701011073, da qual resultou a extinção dessa execução 
em 8 de Maio de 2008;

G - Em 6 de Maio de 2008 ocorreu a confirmação do pagamento da quantia de 21.263,91 euros 
no âmbito da execução fiscal com o n.º 0388200701014374, da qual resultou a redução da quantia 
exequenda para 1.017,13 euros;

H - Os presentes embargos de terceiro foram instaurados em 9 de Maio de 2008.
3. O objecto do presente recurso restringe -se à questão de saber se a decisão recorrida incorreu 

em erro ao ter julgado que os presentes embargos foram intempestivamente deduzidos e carecem de 
objecto, e não, como parece ter entendido o Exm.º Magistrado do Ministério Público, saber se os direitos 
de crédito são ou não susceptíveis de ser defendidos através de embargos de terceiro.

Com efeito, segundo a decisão recorrida, a lei impõe um limite temporal à dedução de embargos 
de terceiro no artigo 237.º do CPPT, impedindo que eles possam ser deduzidos depois de os bens terem 
sido vendidos, e tal norma deve abranger, por interpretação extensiva, as situações em que, apesar de 
não ter havido um acto de venda, ocorre a aplicação de quantias penhoradas no pagamento da dívida 
exequenda, pois que «embora aí não possa falar -se do interesse da estabilidade da venda, existe o 
interesse da estabilidade dos pagamentos efectuados na execução os quais originam, por norma, a 
respectiva extinção.». Razão por que se entendeu que essa norma abrange situações como a dos autos, 
em que já houve depósito do montante do crédito penhorado e sua integral aplicação no pagamento 
das dívidas exequendas.
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Para além disso, argumentou -se que com a aplicação do crédito penhorado no pagamento das 
dívidas exequendas ocorreu a extinção destas dívidas e daquela penhora, pelo que deixando de subsistir 
a penhora não fará sentido a dedução de embargos de terceiro. «Com efeito, se, por qualquer razão, 
a penhora já não subsiste, é óbvio que não fará sentido a dedução de embargos de terceiro, pois a 
finalidade destes consiste, essencialmente e como dissemos, em obter o levantamento da penhora.». 
Além de que, após «o pagamento efectuado através da aplicação de quantias penhoradas ou deposi-
tadas à ordem do processo daí decorrerá, como consequência necessária, a declaração da extinção da 
execução, conforme decorre do art. 261º n.º 1 do CPPT. Ora, não se compreenderia que, efectuados 
os pagamentos e extintos, por essa via, os créditos exequendos, pudesse reabrir -se a discussão sobre 
a penhorabilidade subjectiva dos bens através de embargos de terceiro.».

Discordando do assim decidido, a Embargante, ora Recorrente, defende, essencialmente, que se 
incorreu em erro ao julgar aplicável o artigo 237.º do CPPT à situação em apreço, porquanto a letra 
da lei é clara ao referir unicamente o acto de venda como momento a partir do qual não é possível 
deduzir embargos de terceiro, não cabendo ao intérprete distinguir o que o legislador não distinguiu. 
E o preceito não suportaria uma interpretação e aplicação extensivas às situações em que já ocorreu a 
aplicação de quantias ou créditos penhorados no pagamento da dívida exequenda, pois enquanto que 
«na venda de bens existem outros terceiros de boa fé que os vão adquirir, podendo a admissão dos 
embargos causar grande embaraço aos mesmos que confiam que adquirem o bem livre de qualquer 
encargo, podendo a anulação da venda acarretar prejuízos avultados, na penhora de créditos nada 
disso sucede». A não ser assim, estar -se -ia a desvirtuar o sentido e alcance da lei e a criar novas nor-
mas, totalmente divergentes das que estão em vigor, criando -se «um clima se insegurança e incerteza 
jurídicas em que qualquer pessoa poderia ver os seus bens a responderem por dívidas alheias, vendo 
a sua defesa comprometida por legitimamente terem confiado na lei enquanto o intérprete recriava a 
mesma da forma mais conveniente em cada caso.».

Por outro lado, quanto ao segundo fundamento utilizado pelo julgador – de a penhora já se encon-
trar extinta quando foram deduzidos os embargos – a Recorrente entende que se trata de um argumento 
de índole puramente formal, e que não é legítimo sacrificar o seu direito de embargar por uma mera 
formalidade que não deverá proceder, pois que o que se pretende nos embargos é a extinção da penhora 
com fundamento diferente daquele que se verificou.

Vejamos.
Da factualidade fixada na decisão, e que não vem controvertida, resulta claramente que em 

9 de Maio de 2008 a ora Recorrente deduziu embargos de terceiro à penhora efectuada em três 
processos de execução fiscal instaurados contra a sociedade Teixeira Bastos & Filhos, Ldª, penhora 
que incidiu sobre direitos de créditos que esta detinha sobre a sociedade Schenker Transitário, Ldª, 
no montante de 42.329,18 €, e que esta havia depositara em 10 de Abril de 2008 à ordem dessas 
execuções.

Com esse meio processual pretendia a Embargante obter o levantamento dessa penhora, com o 
argumento de que os créditos penhorados lhe haviam sido cedidos pela executada através de contrato 
de factoring, na sequência do qual a Embargante lhe pagara o montante dos créditos que detinha sobre 
a sociedade Schenker Transitário, Ldª, passando estes a pertencer -lhe a si, e não à executada, pelo que 
a penhora ofenderia os seus direitos, como cessionária, sobre esses créditos.

Todavia, no momento em que os embargos foram deduzidos já ocorrera a aplicação do montante 
dos créditos penhorados no pagamento das dívidas exequendas, estando, por via disso, totalmente ex-
tintas as execuções n.º 0388200701010972 e n.º 0388200701011073, e parcialmente extinta a dívida 
em cobrança na restante execução.

Com efeito, a arrecadação de importâncias pecuniárias na execução  - através do depósito do 
montante dos créditos penhorados e da sua aplicação no pagamento das quantias exequendas  -constitui 
forma válida de extinção das dívidas em cobrança e de extinção dos respectivos processos executivos, 
em harmonia coo o disposto no artigo 261.º n.º 1 do CPPT, assim se compreendendo a extinção daquelas 
duas execuções pelo órgão da execução fiscal [alíneas E) e F) do probatório] e a redução da quantia 
exequenda na restante execução [alínea G) do probatório].

Ora, como é sabido, e resulta inequivocamente do disposto no artigo 167.º do CPPT, os embargos 
de terceiro constituem um incidente da instância executiva, um incidente com uma tramitação dependente 
do processo executivo, tendo por objecto «o arresto, a penhora ou qualquer outro acto judicialmente 
ordenado de apreensão ou entrega de bens» (artigo 237.º do CPPT) e por finalidade permitir a partici-
pação de um terceiro que se diz titular de uma situação jurídica subjectiva incompatível com qualquer 
desses actos, devendo, por isso, ser deduzidos contra o exequente e o executado.

Tendo em conta esta ligação funcional e instrumental do processo judicial de embargos ao pro-
cesso judicial de execução, é óbvio que uma vez finda a execução por se ter alcançado o fim a que se 
dirigia (a cobrança da dívida e do acrescido), deixa de justificar -se a pendência ou a nova instauração de 
embargos de terceiro destinados à eliminação de diligências e actos judiciais que naquela haviam sido 
ordenados e/ou praticados com vista à cobrança da dívida. Como se deixou dito na decisão recorrida, 
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não se compreenderia que, efectuados os pagamentos e extintos, por essa via, os créditos exequendos, 
pudesse reabrir -se a discussão sobre a penhorabilidade subjectiva dos bens através de embargos de 
terceiro.

Assim sendo, e porque a finalidade dos embargos de terceiro não é a de apurar direitos ou res-
ponsabilidades, mas extinguir ou fazer levantar uma diligência ou acto praticado na execução que o 
embargante considera ofensiva da sua posse ou incompatível com um direito a que se arroga, não pode 
deixar de concluir -se que com o desaparecimento do acto ou da diligência, consumida pela arrecadação 
de importâncias suficientes para solver a dívida e pela extinção do próprio processo executivo, se torna 
impossível a lide de embargos de terceiro, por carência de objecto.

O que significa que, no caso, a extinção da dívida e dos processos executivos que visavam a sua 
cobrança, implicou o desaparecimento do próprio acto de penhora, da qual não restam efeitos rema-
nescentes susceptíveis de serem atingidos pelo pedido do seu levantamento.

Concordamos, assim, com o que se deixou afirmado na decisão recorrida, no sentido de que «a 
procedência dos embargos de terceiro, enquanto meio processual destinado à obtenção do levanta-
mento/extinção da penhora depende, logicamente, da existência dessa penhora. (...) se, por qualquer 
razão, a penhora já não subsiste, é óbvio que não fará sentido a dedução de embargos de terceiro, pois 
a finalidade destes consiste, essencialmente e como dissemos, em obter o levantamento da penhora. 
Estando em causa a penhora de um crédito pecuniário cujo montante foi depositado, a aplicação desse 
montante no pagamento implica, inelutavelmente, a extinção da penhora, deixando de fazer sentido 
lançar mão de um meio processual que se destina, justamente, a obter tal extinção. Os embargos 
ficarão, em tal caso, sem objecto.».

Por conseguinte, os embargos de terceiro não podem ser deduzidos num momento em que a 
penhora deixou de subsistir por virtude da integral aplicação das importâncias depositadas por força 
da penhora e da consequente extinção da dívida exequenda e do processo executivo, por carência de 
objecto.

Deste modo, e independentemente da questão de saber se o artigo 237.º do CPPT deve ou não ser 
aplicado, por interpretação extensiva, à situação em apreço, o certo é que os presentes embargos foram 
deduzidos num momento em que já não o podiam ser, por carecidos de objecto processual próprio, o 
que determina a impossibilidade originária da respectiva lide.

Nestas condições, não pode obter provimento o recurso.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo da Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.

Lisboa, 13 de Abril de 2011.  - Dulce Manuel Neto (relatora)  - Valente Torrão  - Brandão de Pi-
nho. 

 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

Assunto:

Oposição. Ilegalidade abstracta. Notificação da liquidação.

Sumário:

 I — A ilegalidade do acto de liquidação que resulta do facto de a Administração Fiscal 
não ter considerado a exclusão de tributação do ganho proveniente da transmis-
são onerosa do imóvel, prevista no artigo 10º n.º 5 alínea a) do CIRS, reside no 
próprio acto tributário que fez aplicação da lei ao caso concreto, e não na lei 
cuja aplicação é feita. E daí que não se trate de uma questão de inexistência ou 
falta de suporte legal do tributo, mas de uma questão de ilegalidade concreta do 
respectivo acto de liquidação.

 II — Por força do n.º 3 do artigo 38.º do CPPT, na redacção dada pela Lei n.º 55 -B/2004, 
de 30.12, as notificações de liquidações de tributos que resultem de correcções à 
matéria tributável que tenha sido objecto de notificação para efeitos do direito de 
audição são efectuadas por carta registada simples, presumindo -se efectuadas no 
3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte quando aquele seja dia 
não útil (artigo 39.º n.º 1 do CPPT).
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 III — Se a carta registada enviada para o exercício do direito de audição tiver sido 
devolvida, não pode presumir -se efectuada a respectiva notificação, tornando -se, 
assim, necessário efectuar a notificação do acto de liquidação adicional de IRS 
por carta registada com aviso de recepção (artigo 38.º do CPPT e artigo 149.º do 
CIRS).

 IV — Contudo, numa situação em que os sujeitos passivos do imposto regressaram ao 
seu país de origem e extinguiram a residência e domicílio fiscal em Portugal sem 
comunicarem essa situação à administração fiscal portuguesa e sem designarem 
pessoa com residência ou sede em Portugal para os representar perante a DGI e 
garantir o cumprimento dos seus deveres fiscais, não pode considerar -se a admi-
nistração fiscal vinculada à obrigação legal de os notificar do acto de liquidação 
(artigos 130.º do CIRS e 19.º da LGT e) e, por isso, não pode proceder o argumento 
dos oponentes quanto à falta de notificação tempestiva (no prazo de caducidade) 
da liquidação do tributo que constitui a dívida exequenda.

Processo n.º 546/10 -30.
Recorrente: Michael Helming e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. MICHAEL HELMING e GERDA HELMING, com os demais sinais dos autos, recorrem para 

o Supremo Tribunal Administrativo da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou 
improcedente a oposição que deduziram à execução fiscal contra ambos instaurada para cobrança de 
dívida proveniente de acto de liquidação de IRS referente ao ano de 2003.

Terminaram a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
«Pelo exposto deverá ser dado provimento ao presente recurso e consequente:
1 - Ser revogada a douta sentença recorrida uma vez que:
A - O imposto reclamado é inexistente e nessa medida viola o disposto no art.º 204.º alínea a) do 

C.P.P.T.;
B - Pelo decurso do prazo de mais de quatro anos, verifica -se a Caducidade do Direito de Liqui-

dação do Imposto reclamado, nos termos do art. 45.º da L.G.T. conjugado com o disposto no art. 204.º 
alínea e) do C.P.P.T.

C - A sentença viola o Principio da Cooperação consignado no disposto nos art.º 266.º, 266.º -A 
e 519.º, todos do Código Processo Civil;

D - Esta sentença, por discriminar injustificadamente residentes em Portugal e residentes em outro 
Estado Membro da União Europeia, viola o disposto no art.º 8.º n.º 4 da Constituição da República 
Portuguesa;

E - Esta sentença também viola o disposto no art.º 56.º do Tratado que institui a Comunidade Eu-
ropeia, na medida em que são proibidas todas as restrições aos movimentos de capitais entre Estados 
 - Membros e entre Estados  - Membros e Países Terceiros da Comunidade.

2. Ser proferido douto Acórdão que em conformidade com o ora alegado, julgue a presente acção 
improcede e não provada;

3. Serem os ora recorrentes absolvidos da presente Execução com todas as legais consequências 
fazendo -se assim Justiça,

1.2. A Fazenda Pública (Recorrida) não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento 

ao recurso, com a seguinte argumentação:
«1. Alegam os recorrentes que o imposto reclamado (IRS de 2003) é inexistente, pelo que a decisão 

recorrida viola o disposto no artº 204º, a), do Código de Procedimento e Processo Tributário.
A nosso ver não lhes assiste razão.
Com efeito, a questão suscitada não é uma questão de inexistência ou falta de suporte legal do 

tributo (no caso o IRS), mas sim uma questão de sujeição ou não sujeição à normal tributação em IRS 
das mais valias geradas pela alienação no ano de 2003 de um imóvel que constituía a habitação própria 
e permanente dos oponentes, tendo os mesmos investido o valor de realização obtido na aquisição de 
um outro imóvel com o mesmo fim sito na Alemanha.

Trata -se, claramente de uma questão que contende com a legalidade concreta da liquidação 
e que está fora do âmbito de compreensão e de discussão do processo de oposição à execução, no-
meadamente da previsão do artº 204, alínea a) do Código de Procedimento e Processo Tributário, e 
que, como bem se sublinha na decisão recorrida, deveria ter sido suscitada no âmbito do processo de 
impugnação ou reclamação graciosa.

Deverá improceder, pois, nesta parte, a argumentação dos recorrentes.
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2. Caducidade do direito à liquidação:
Também aqui não merece censura o julgado recorrido.
Resulta dos n.ºs 2 e 3 do art.º 19º da LGT que é obrigatória, nos termos da lei, a comunicação 

do domicilio do sujeito passivo à administração tributária, sendo ineficaz a mudança de domicílio 
enquanto não for comunicada à administração tributária.

Esta norma está em consonância com o artº 43º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, que estabelece que a falta de recebimento de qualquer aviso ou comunicação expedidos 
nos termos dos artigos anteriores, devido ao não cumprimento do disposto no n.º 1, não é oponível à 
administração tributária, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto à obrigatoriedade da citação e da 
notificação e dos termos por que devem ser efectuadas.

Em face do teor destas normas, a mudança de domicílio, não comunicada à administração tribu-
tária, implica que a falta de recebimento de qualquer aviso ou comunicação expedidos para o domicílio 
fiscal seja inoponível à administração tributária.

Mas nem sempre assim será.
Como informa Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT anotado, 5 edição, págs. 374 -375 a norma do 

artº 43, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário «tem de ser confrontada com a exigência 
constitucional de notificação aos administrados de todos os actos administrativos que afectem direitos 
ou interesses legalmente protegidos, feita no n.º 3 do art. 268.º da C.R.P e com o direito de impugnação 
contenciosa de tais actos, assegurado pelo n.º 4 do mesmo artigo, cuja concretização prática pode 
depender da existência de uma comunicação ao interessado da prática do acto.

Este preceito constitucional é compatível com presunções de notificação ilidíveis mediante prova 
em contrário, mas parece não o ser com presunções inilidíveis ou com dispensa de notificações, isto é, 
não permite que se considere feita uma notificação quando, comprovadamente, ela não foi efectuada 
e a não efectivação não é imputável ao notificando.

Sucede que no caso subjudice é manifesto que a não efectivação da notificação é imputável aos 
recorrentes, já que tendo alterado o domicílio fiscal não comunicaram, como era sua obrigação, o 
novo domicílio à Administração Fiscal.

Ou seja a não efectivação da notificação no novo domicílio dos recorrentes não resulta de qualquer 
violação dos deveres processuais por parte da Administração Fiscal, ou mesmo do uso reprovável dos 
instrumentos adjectivos ao seu dispor, mas sim do não cumprimento de uma obrigação legal por parte 
dos contribuintes, ora recorrentes.

Daí que se entenda que não procede também a invocada violação dos princípios da boa fé e do 
dever de cooperação.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida constam como provados os seguintes factos:
1. Em 29 -09 -2000 o oponente marido, casado no regime de separação de bens com Gerda Helming, 

naturais da Alemanha, adquiriu um prédio misto, sito no sítio da …, freguesia de …, concelho de Faro, 
inscrito na matriz a parte rústica sob o artº 428, secção T e a parte urbana sob o artº 3935, tendo sido 
declarado na escritura pública que a parte urbana se destina a residência própria permanente (certidão 
de fls. 51 a 54, dos autos);

2. Em Outubro de 2003 o oponente alienou o prédio misto referido em 1. – (fls. 134 dos autos);
3. Os oponentes não apresentaram declaração modelo 3 de IRS referente ao ano de 2003 (infor-

mação de fls. 58, dos autos);
4. Por oficio n.º 0522, datado de 30 -05 -2007 foi enviada notificação ao oponente marido, para a 

morada “…  - …, sitio da …, …”, para, em 30 dias, proceder à entrega da declaração de rendimentos 
modelo 3, do ano de 2003, conforme notificação de fls. 134 dos autos, que se dá por reproduzida para 
todos os efeitos legais;

5. A notificação referida supra veio devolvida com a indicação “não reclamado” (fls. 136 dos 
autos);

6. Com data de 24 -09 -2007 foi enviada notificação aos oponentes, na morada “…  - …, sitio da 
…, …”, para exercer o direito de audição sobre o “projecto de Correcções do relatório de Inspecção” 
(fls. 137 dos autos);

7. A notificação a que se refere o ponto anterior foi enviada sob registo RM 2133 01968PT (fls. 
138 e 139 dos autos);

8. Em 09 -10 -2007 foi elaborado o Relatório/Conclusões, que se dá por reproduzido para todos os 
efeitos legais (fls. 140 a 149 dos autos):

«I - CONCLUSÕES DA ACÇÃO
1.2 - Descrição sucinta das conclusões da acção de inspecção.
No ano de 2003, o contribuinte Michael Helming  - NIF …  - vendeu um imóvel e não declarou 

para efeitos fiscais a mais -valia apurada nessa venda, no montante de € 276.129,83.
II  - OBJECTIVOS, ÂMBITO E EXTENSÃO DA ACCÃO INSPECTIVA.
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1.  -No cumprimento da Ordem de Serviço interna n.º 01200701387 de 2010912007 procedi a 
acção de inspecção interna do contribuinte supra identificado, abrangendo o IRS do ano de 2003.

2 - A presente inspecção teve origem no cruzamento de informação constante nas relações enviadas 
pelos Cartórios com as mais -valias declaradas pelos sujeitos passivos.

III  - DESCRICÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE ARIT-
MÉTICAS À MATÉRIA COLECTÁVEL.

De acordo com a escritura de venda, realizada no Cartório Notarial de S. Brás de Alportel, 
em 15/10/2003 (Livro 215 -N109) e da Sisa paga no Serviço de Finanças de Faro em 28/1012000, 
verifica -se que no ano de 2003 o Sr. Michael Helming procedeu à alienação de um imóvel que havia 
adquirido em 2000.

No quadro abaixo consta a identificação do imóvel bem como compra e venda pelo sujeito passivo 
em análise. (ver anexo 1):

(...)
Conforme o disposto nos artigos 43º, 440º, 46º e 50º do Código do IRS (CIRS) e Portaria 553/2002 

de 3 de Junho, resulta o apuramento da seguinte mais valia:
Mais -valia sujeita a IRS em 2003 = 860.000,00  - (99.759,57x 1.08) = € 552.269,56
Conforme disposto nos artigos 1.º, 9.º, 10º e 43º do mencionado Código, as mais -valias realizadas 

respeitantes à transmissão de imóveis estão sujeitas a IRS (categoria 3), contando em apenas 50% do 
seu valor.

Nestes termos e em relação ao caso em apreço teremos:
Mais  - Valia sujeita a IRS em 2003 = 552.259,66 x 50% = € 276.129,83
Apesar da existência de rendimentos da categoria G sujeitos a IRS no ano de 2003, verificou -se 

que o contribuinte em análise não havia procedido à entrega da declaração modelo 3 de IRS.
Neste contexto e conforme dispõe o n.º 3 do artigo 76º do CIRS, foi enviada uma notificação 

escrita para o contribuinte para que no prazo de 30 dias procedesse à entrega da referida declaração, 
tendo essa notificação sido devolvida ao remetente.

Até ao momento não há registo da entrega modelo 3 de IRS, relativa ao ano de 2003.
Assim, propõe -se a fixação do seguinte rendimento:
2003 Rendimento Categoria G  - - - € 276.129,83.
VIII  - DIREITO DE AUDIÇÃO
Em 24/09/2007, foi o S.P., notificado nos temos do art.º 60º da L.G.T. e art.º 60º do R.C.P.I.T, 

para querendo, no prazo de dez dias, exercer o direito: de audição sobre o projecto de correcções, 
não o tenha feito até à presente data, pelo que as correcções enunciadas no Projecto de Conclusões 
mantêm -se no Relatório de Inspecção.».

9. Sobre o Relatório referido supra incidiu, em 09 -10 -2007, o seguinte parecer (fls. 140, dos 
autos):

“Concordo. Verificou -se que o sujeito passivo auferiu no ano de 2003 o valor de € 276.120,63, 
relativo a apuramento de mais valias resultante da alienação de imóveis, conforme se encontra descrito 
no capítulo III do relatório.

O s.p. não apresentou declaração de rendimentos, sendo notificado nos termos do n.º 3 do artº 76º 
do CIRS, para a sua apresentação, não vindo a fazê -lo.

O s.p. foi notificado para exercer o direito de audição nos termos do artº 60º da LGT, não exer-
cendo esse direito.

A falta de entrega das declarações de rendimentos constitui infracção punível nos termos do 
artº 1160 do RCIT.

Proponho que seja levantado auto de notícia nos termos do artº 57º do RCIT. Proponho que seja 
levantado DC único, com correcções para o ano de 2003”.

10. Sobre o parecer referido no ponto anterior incidiu despacho de concordância (fls. 140 dos 
autos);

11. Por ofício datado de 16 -10 -2007 foi enviada notificação, com A/R (RM2 1331 2268PT), do 
relatório de inspecção tributária (fls. 145 a 147 dos autos);

12. Por ofício datado de 31 -10 -2007 foi enviada segunda notificação, com A/R (R.M213320216PT) 
do relatório de inspecção tributária (fls. 148 dos autos);

13. O ofício referido no ponto anterior foi devolvido com a indicação “não reclamado” (fls. 150 
dos autos);

14. Em 21 -11 -2007 a AF liquidou o imposto de IRS relativo ao ano de 2003 (fls. 91 dos autos);
15. Em 2007 -11 -23 foi emitida a notificação da liquidação do imposto e dos juros (informação 

de fls. 58 e 95 dos autos);
16. Em 28 -11 -2007 foi enviada notificação do imposto com registo RY453309174PT (fls. 95 dos 

autos);
17. Em 27 -11 -2007 foi enviada notificação dos juros com registo RY453216557PT (fls. 95 dos 

autos);
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18. Pelo Serviço de Finanças de Faro foi emitida a certidão de dívida de fls. 62 dos autos;
19. Em 26 -01 -2008 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1059200801009540 por divida 

de IRS de 2003, na quantia de 114.400,69 (fls. 60 e 61 dos autos);
20. Em 11 -02 -2008 foi emitida citação aos executados a qual veio devolvida (fls. 63 a 65 dos 

autos);
21. Em 27 -02 -2009 foi remetido ao Presidente da Comissão Interministerial para Assistência 

Mútua em Matéria de Cobrança um pedido solicitando informação sobre a morada e existência de bens 
penhoráveis e pedido de citação dos executados (fls. 66 a 70 dos autos);

22. A morada dos oponentes constante do cadastro da DGCI é “… …, sítio da …, …” (fls. 96 a 
105 dos autos);

23. Os oponentes comunicaram à administração fiscal a sua residência em Portugal em 19 de 
Dezembro de 2000 e 8 de Agosto de 2002 (fls. 96 a 105, dos autos);

24. Os oponentes deram entrada com a presente oposição em 11 -11 -2009 (fls. 4 dos autos).
2. As questões em apreciação no presente recurso são as de saber se a decisão recorrida padece 

de erro de julgamento em matéria de direito por ter julgado que a invocada “inexistência de imposto” 
não constitui fundamento de oposição à execução fiscal e por ter julgado improcedente o fundamento 
de oposição tipificado na alínea e) do artigo 204.º do CPPT – falta de notificação do acto de liquidação 
do imposto que constitui a dívida exequenda dentro do prazo de caducidade.

2.1. Quanto à primeira questão, importa esclarecer que os Oponentes haviam alegado na petição 
inicial de oposição, para fundamentar a pretensão de extinção da execução instaurada com vista à co-
brança de dívida proveniente de acto de liquidação adicional de IRS/2003, que esse acto dizia respeito 
às mais -valias geradas pela alienação do imóvel que constituía a sua habitação própria e permanente em 
Portugal, e que tendo reinvestido o produto da realização na aquisição de outro imóvel na Alemanha, 
onde passaram a residir de forma permanente, não existiriam mais -valias tributáveis e, consequentemente, 
inexistiria obrigação de imposto. O que, na sua perspectiva, constituiria fundamento de oposição à luz do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Segundo a decisão recorrida, «O fundamento da alínea a) do artº 204.º do CPPT reporta -se apenas 
à ilegalidade absoluta ou abstracta da dívida exequenda decorrente da inexistência de lei em vigor à data 
dos factos a que respeita a obrigação que preveja a sua liquidação e é o corolário do artº. 106.º nºs 2 e 3, 
referido aos arts. 108.º nºs 1, 2 e 4, 167.º, alínea p), e 202.º, alínea b), todos da Constituição da República. 
Ora, não é o caso pois o imposto liquidado resulta da verificação das normas de incidência real previstas no 
artº 10.º, n.º 1. alínea a), do CIRS e de incidência objectiva do artº 13.º, n.º 2, do CIRS. Assim, a alegação 
(...) não se reconduz, pois, à alegação da inexistência de imposto, como fundamento de oposição previsto 
na alínea a) do artº 204º do CPPT. No caso concreto, com o fundamento alegado na causa de pedir, a 
anulação da liquidação só poderia ter lugar mediante decisão proferida em procedimento de reclamação 
graciosa ou de impugnação judicial.».

Apesar de, em sede de recurso, os Oponente continuarem a defender a tese de que a inexistência 
de mais -valias tributáveis gera a “inexistência” de imposto e que esta constitui fundamento de oposição 
enquadrável na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, não lhes assiste razão, porquanto a invocada 
ilegalidade do acto de liquidação resultará do facto de a Administração Tributária não ter considerado a 
exclusão de tributação do ganho proveniente da transmissão onerosa do imóvel, prevista no artigo 10º, 
n.º 5, alínea a), do CIRS, residindo, assim, a ilegalidade no próprio acto tributário que fez aplicação da 
lei ao caso concreto, e não na lei cuja aplicação é feita.

Dito de outro modo, a questão suscitada não é uma questão de inexistência ou falta de suporte 
legal do tributo em questão, mas sim uma questão de não sujeição à tributação por força da norma 
do Código de IRS que exclui a tributação no caso de reinvestimento efectuado na aquisição de outro 
imóvel para habitação permanente situado no território de outro Estado da União Europeia, norma que 
terá sido desconsiderada pela Administração Tributária.

Ora, o fundamento de oposição previsto na alínea a) do artigo 204.º reporta -se à ilegalidade ab-
soluta ou abstracta da dívida exequenda, resultante da inexistência de lei que preveja a sua liquidação 
ou que autorize a sua cobrança. Pelo que a ilegalidade invocada não é abstracta, porque não deriva da 
própria lei, antes resultando do acto que fez a sua aplicação em concreto.

Assim sendo, a discussão sobre a legalidade concreta do acto de liquidação do imposto que 
constitui a dívida exequenda só podia ser válida e eficazmente efectuada em processo de oposição se 
a lei não assegurasse meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto da liquidação, isto é, se o 
ordenamento jurídico não facultasse ao executado meio de impugnar contenciosamente o acto tributário 
de liquidação  - artigo 204.º, n.º 1, alínea g), do CPPT – o que não é o caso, pois a lei assegura meio 
judicial de impugnação contra esse acto tributário de liquidação (cfr. artigo 95.º da LGT e artigos 97.º e 
102.º do CPPT), assim se mostrando cumprida a garantia constitucional de acesso à Justiça consignada 
no artigo 268.º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa.

Termos em que improcedem, nesta parte, as conclusões do recurso, ficando, assim prejudicado 
o conhecimento das questões colocadas nas conclusões 1.C), 1.D) e 1.E), porque pressupõem a pos-
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sibilidade legal de se discutir nestes autos a legalidade do acto de liquidação do IRS que constitui a 
dívida exequenda.

2.2. Quanto à segunda questão, o tribunal “a quo” configurou, e bem, a situação explanada pelos 
Oponentes  - de falta de notificação da liquidação do IRS no prazo de caducidade  - como um fundamento 
de oposição enquadrável na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Efectivamente, no processo de oposição apenas pode ser discutida a falta de notificação ou a falta 
de notificação tempestiva (no prazo de caducidade) da liquidação dos tributos que constituem a dívida 
exequenda, na medida em que essas situações são susceptíveis de retirar eficácia ao acto notificado e 
impedir, desse modo, a exigibilidade da dívida. Já a discussão da caducidade do direito à liquidação em 
si, na medida em que constitui matéria que contende com a (i)legalidade do concreto acto de liquidação, 
não é permitida em sede de oposição por força do disposto no artigo 204.º, n.º 1, alínea h) do CPPT, 
uma vez que a lei concede, como vimos, a possibilidade de reacção contra a liquidação de impostos 
através de meios contenciosos próprios.

Os Oponentes alegaram ter tido conhecimento do acto de liquidação do imposto que constitui a 
dívida exequenda apenas no ano de 2009, altura em que já havia decorrido o prazo de caducidade do 
direito à liquidação previsto no artigo 45.º da LGT.

Na sentença conclui -se que a notificação do acto de liquidação de IRS que constitui a dívida exequenda 
ocorrera em Novembro de 2007, ainda dentro do prazo de caducidade, uma vez que as notificações relativas 
às liquidações de tributos que resultem de correcções à matéria tributável que tenham sido já objecto de 
notificação para efeitos do direito de audição são efectuadas por mera carta registada (artigo 38º n.º 3, do 
CPPT), enviadas para a morada fiscal dos contribuintes, e se presumem feitas no 3.º dia posterior ao do 
registo ou no 1.º dia útil seguinte quando esse dia não seja útil (artigo 39º n.º 1 do CPPT).

Na verdade, segundo o teor da sentença, resulta da materialidade fáctica provada que os oponen-
tes «foram notificados para o exercício do direito de audição e da liquidação. As notificações foram 
efectuadas para a morada fiscal dos oponentes constante do cadastro informático que os oponentes 
forneceram à administração fiscal em 19 -12 -2000 e 08 -03 -2002, não havendo posteriormente qual-
quer outra alteração que a ocorrer é ineficaz, como resulta dos arts. 43.º, n.º 2 do CPPT e 19.º n.º 3 
da LGT(...)». Razão por que se julgou suficiente o envio de carta registada simples para o domicílio 
fiscal dos Oponentes para concretizar, de forma válida, a notificação do acto de liquidação, a qual se 
deve considerar feita no 3.º dia posterior ao registo (efectuado em 28/11/2007), tendo em conta que a 
mudança de domicílio fiscal, não comunicada à administração tributária, implica a inoponibilidade da 
falta do seu recebimento.

Vejamos.
Como se sabe, a liquidação, como acto de eficácia externa que é, tem de ser notificada aos interes-

sados, mediante uma comunicação oficial e formal, na forma prevista na lei, de acordo com a imposição 
do n.º 3 do artigo 268.º da Constituição, e a sua falta tem como consequência legal a ineficácia do acto. 
Por isso, na concretização desse imperativo constitucional, 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.

Nessa consonância, o artigo 38.º do CPPT preceitua, no seu n.º 1, que «as notificações são efec-
tuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de recepção, sempre que tenham por objecto 
actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos contribuintes ou a convocação 
para estes assistirem ou participarem em actos ou diligências». O que significa que estando em causa 
actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos contribuintes ou a convocação para 
estes assistirem ou participarem em actos ou diligências, a lei impõe a notificação por carta registada 
com aviso de recepção.

Assim se compreende que, relativamente ao IRS, o artigo 149.º do CIRS (na redacção dada pelo 
Dec.Lei nº198/2001, de 3 de Julho) estipule que as notificações a que se refere o artigo 66.º (os actos 
de fixação ou alteração previstos no artigo 65.º, e que se traduzem, além do mais, nos actos de altera-
ção dos elementos declarados por força de correcções efectuadas pela Administração decorrentes de 
erros evidenciados nas declarações ou de omissões nelas praticadas), quando por via postal, devam ser 
efectuadas por meio de carta registada com aviso de recepção.

Todavia, a Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2005, 
introduziu uma alteração à redacção da norma contida no n.º 3 do artigo 38.º do CPPT, no sentido de 
que «As notificações não abrangidas pelo n.º 1, bem como as relativas às liquidações de tributos que 
resultem de declarações dos contribuintes ou de correcções à matéria tributável que tenha sido objecto 
de notificação para efeitos do direito de audição, são efectuadas por carta registada».

Ou seja, basta a notificação por carta registada simples naquelas situações em que os contribuintes 
já tiveram anteriores participações no procedimento, por ser expectável que saibam, nessas situações, 
que lhe irão ser efectuadas notificações ulteriores, não se justificando a forma solene da carta registada 
com aviso de recepção para o acto final de liquidação.
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O que significa que, relativamente a liquidações de IRS efectuadas depois de 1 de Janeiro de 2005 
na sequência de correcções à matéria tributável que tenham sido objecto de notificação ao sujeito passivo 
para efeitos do direito de audição, a forma legal de notificação do acto é a mera carta registada. E por 
força do n.º 1 do artigo 39.º do CPPT, as notificações por carta registada presumem -se feitas no 3.º dia 
posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte quando aquele seja dia não útil.

Todavia, como bem salienta JORGE LOPES DE SOUSA [Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, Anotado e Comentado, Volume I, 5.ª ed., Áreas Editora, p. 353], tal presunção só pode valer 
nos casos em que a carta não seja devolvida, como se pressupõe no n.º 2, em que apenas se admite a 
possibilidade de ilidir a presunção demonstrando que a notificação ocorreu em data posterior à presu-
mida e já não quando a notificação não tiver ocorrido.

Deste modo, se os Oponentes tiverem sido efectivamente notificados para efeitos de exercício 
do direito audição da correcção efectuada ao seu rendimento colectável, terá bastado o envio de carta 
registada simples para a perfeição da notificação do acto de liquidação.

Encontra -se provado, e não é objecto de controvérsia, que em 24/09/2007 a Administração Fiscal 
enviou aos sujeitos passivos, ora Recorrentes, carta registada para exercício do direito de audição, reme-
tida para o domicílio fiscal declarado, isto é, para a única morada que consta do cadastro da Direcção 
Geral dos Impostos (… …, Sitio da …, …). Com efeito, segundo o disposto no n.º 4 do artigo 60º da 
LGT, o direito de audição «deve ser exercido no prazo a fixar pela administração tributária em carta 
registada a enviar para esse efeito para o domicílio fiscal do contribuinte».

Essa carta veio devolvida com a indicação “Destinatário ausente, empresa encerrada”, conforme 
consta do documento de fls. 139 referenciado no ponto 7.º do probatório. O que se compreende, na 
medida em que esse domicilio fiscal correspondia à casa de habitação alienada pelos Oponentes em 
2003 e cujas mais -valias estão na origem da dívida exequenda.

Tendo vindo devolvida, e não tendo a Administração Tributária feito qualquer esforço adicional 
no sentido de os notificar, não pode presumir -se efectuada a notificação para o exercício do direito 
de audição. E, assim sendo, a notificação do acto final de liquidação do IRS não podia deixar de ser 
efectuada por carta registada com aviso de recepção.

Não o tendo sido, e dado que a carta registada enviada para o efeito também veio devolvida, não 
pode considerar -se validamente efectuada a notificação do acto de liquidação como se havia decidido 
na sentença recorrida.

Todavia, como os próprios Oponentes alegam, essa devolução ficou a dever -se ao facto de terem 
regressado definitivamente ao país de origem (Alemanha) logo após a venda da casa de habitação que 
constituía o seu único domicílio fiscal em Portugal. Isto é, a carta para notificação foi devolvida por 
força da ausência no estrangeiro e termo de domicílio em Portugal, e esta situação nunca foi comuni-
cada à Administração Fiscal.

Ora, a Lei Geral Tributária estabelece, no artigo 19.º, que é obrigatória a comunicação do domicílio 
do sujeito passivo à administração tributária, sendo ineficaz a mudança de domicílio enquanto não for 
comunicada à administração, e que os sujeitos passivos residentes no estrangeiro, bem como os que, 
embora residentes no território nacional, se ausentem deste por período superior a seis meses, devem, 
para efeitos tributários, designar um representante com residência em território nacional.

Por sua vez, o artigo 130.º do Código do IRS dispõe que «Os não residentes que obtenham rendi-
mentos sujeitos a IRS, bem como os que, embora residentes em território nacional, se ausentem deste 
por um período superior a seis meses devem, para efeitos tributários, designar uma pessoa singular 
ou colectiva com residência ou sede em Portugal para os representar perante a Direcção -Geral dos 
Impostos e garantir o cumprimento dos seus deveres fiscais» (n.º 1), que «A designação a que se re-
fere o n.º 1 será feita na declaração de início de actividade, de alterações ou de registo de número de 
contribuinte, devendo nela constar expressamente a sua aceitação pelo representante» (n.º 2) e que 
«Na falta de cumprimento do disposto no n.º 1, e independentemente da sanção que ao caso couber, 
não há lugar às notificações previstas neste Código, sem prejuízo de os sujeitos passivos poderem 
tomar conhecimento das matérias a que as mesmas respeitariam junto do serviço que, para o efeito, 
seja competente» (n.º 3).

Isto é, a falta de cumprimento da obrigação de designar representante tem como consequência que 
não haverá lugar às notificações previstas na lei, sem prejuízo de os sujeitos passivos poderem tomar 
conhecimento das matérias a que as mesmas respeitam junto dos serviços centrais da Direcção Geral 
dos Impostos (artigos 130.º e 142.º, n.º 2 do Código do IRS).

No caso vertente, tendo os Oponentes obtido rendimentos sujeitos a IRS em Portugal, ficaram 
obrigados a designar, ao voltarem definitivamente para o seu país de origem, pessoa com residência 
ou sede em Portugal para os representar perante a DGI e garantir o cumprimento dos seus deveres 
fiscais. E, não o tendo feito, desvincularam a Administração Tributária da obrigação de os notificar do 
acto de liquidação de IRS pela tributação das mais valias geradas com a alienação da habitação que 
possuíram em Portugal, embora mantivessem o direito de tomar conhecimento da matéria junto dos 
serviços competentes da DGI.
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Por conseguinte, não existindo a obrigação legal de a Administração notificar os sujeitos passivos, 
ora Recorrentes, do acto de liquidação de IRS, não pode proceder o argumento da falta de notificação 
tempestiva (no prazo de caducidade) da liquidação do tributo que constitui a dívida exequenda.

A decisão recorrida é, pois, de confirmar, conquanto com base em fundamentação distinta.
3. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, mantendo -se a sentença recorrida 
com a fundamentação acima aduzida.

Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 13 de Abril de 2011. – Dulce Neto (relatora)  — António Calhau — Valente Torrão. 

 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

Assunto:

Imposto Sucessório. Quota de Sociedade Comercial. Fixação de Valor Patrimonial. Ava-
liação. Impugnação Judicial. Esgotamento dos Meios Graciosos. Suprimentos.

Sumário:

 I — Para efeitos de liquidação de imposto sucessório, os actos praticados pela Ad-
ministração Tributária de fixação dos valores que serviram de base à liquidação 
são susceptíveis de avaliação, com excepção dos casos expressamente indicados 
no n.ºs 1.º a 3.º do art. 87.º do CIMSISD.

 II — Os casos em que o imposto sucessório é liquidado com base no valor de quotas 
de sociedades fixado pela Administração Tributária, nos termos do art. 77.º do 
CIMSISD, estão abrangidos pelo regime do corpo daquele art. 87.º, desde que 
não tenha ainda havido avaliação no processo administrativo de liquidação.

 III — Assim, os contribuintes que discordem do acto de fixação do valor das quotas, 
subjacente ao acto de liquidação de imposto sucessório que lhes for notificado, 
devem contestá -lo, no prazo de oito dias, sendo a consequência de não o fazerem 
a caducidade do direito de contestarem a referida fixação.

 IV — Não tendo sido requerida a avaliação, não pode admitir -se a impugnação judi-
cial para discussão da legalidade da fixação do valor das quotas, pois, à face do 
art. 155.º, n.º 6, do Código de Processo Tributário (a que corresponde o n.º 7 do 
art. 134.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário), ela não é per-
mitida sem prévio esgotamento dos meios graciosos admissíveis para apreciar a 
sua legalidade.

 V — A presunção da existência de bens móveis na titularidade do autor da herança 
estabelecida no art. 26.º do CIMSISD tem subjacente o facto de, normalmente, 
quem falece com património ser proprietário de bens dos tipos aí indicados, entre 
os quais se inclui «dinheiro», em sentido próprio, por ser algo cuja disponibilidade 
é necessária para satisfazer as necessidades quotidianas.

 VI — O juízo de normalidade subjacente a tal presunção não vale para a titularidade 
activa de suprimentos, que têm a natureza de empréstimos.

Processo n.º 926/10 -30.
Recorrente: Emília Neves Reis.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – EMÍLIA NEVES REIS, RICARDO DAS NEVES GOMES VIEIRA, RAMIRO NEVES 
VIEIRA, MARIA DOS ANJOS REIS VIEIRA JORDÃO e ISABEL MARIA NEVES VIEIRA MON-
TEIRO, na qualidade de herdeiros de ANTÓNIO GOMES VIEIRA, impugnaram no Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Leiria a liquidação de imposto sucessório, no montante de 13.343.357$00, na 
parte relativa à valorização de quotas de sociedades comerciais.
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Aquele Tribunal julgou procedente a excepção, suscitada pela Fazenda Pública, de não ser possí-
vel em impugnação judicial da liquidação de imposto sucessório contestar os valores que lhe serviram 
de base, sem ter sido utilizado o meio gracioso previsto no art. 87.º do CIMSISD e improcedente a 
impugnação quanto à questão de os suprimentos não terem sido considerados para efeitos de tributação 
daquele imposto.

Inconformados, os Impugnantes interpuseram o presente recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:

A) — Diz -nos o artigo 20º, § 3.º, regra 3 do CIMSISSD que o valor das quotas sociais transmitidas 
por herança determina -se pelo último balanço, isto é, o valor decorrente do balanço da sociedade é o 
valor legalmente considerado como sendo o valor dos bens transmitidos.

B) — Tem sido entendimento pacífico da jurisprudência da STA, que os poderes de correcção do 
balanço atribuídos aos serviços da inspecção da DGCI, previstos na regra 4 do artigo 20º, § 3.º, só 
são admissíveis quando a elaboração do balanço se mostra em desconformidade com as regras legais 
e contabilísticas vigentes.

C) — Pelo que, não se trata aqui de proceder a primeira avaliação nos termos gerais. E, também, 
por isso, não se pode falar na possibilidade de requerer uma segunda avaliação patrimonial, nos termos 
gerais previstos nos art.ºs 87º e 96º do CIMSISSD.

D) — Na verdade, não se aplica ao caso o disposto no artigo 87º do CIMSISSD.
E) — Os ora recorrentes não poderiam pedir uma (re)avaliação de quotas cujo valor se encontra 

determinado conforme o balanço e que não são determináveis ou passíveis de correcção mediante 
outros procedimentos ou critérios.

F) — Pelo que, não seria possível pedir a (re)avaliação da quota como se de um outro bem mo-
biliário se tratasse e, portanto, não é exigível a dedutibilidade prévia de meio gracioso, nos termos 
do art.º 87º do CIMSISSD.

G) — Quanto à questão dos suprimentos, é entendimento da jurisprudência do STA que “(...) 
os lucros sociais e os suprimentos creditados ao autor da herança e postos à disposição deste, mas 
ainda em poder da sociedade à data do falecimento do sócio, constituindo dinheiro à vista, têm de 
ser considerados como dinheiro para efeitos do disposto no citado artigo 26.”— Ac. de 2/11/1972, 
processo n.º 016439.

H) — Para efeitos do art.º 26º do CIMSISSD, os suprimentos que o de cujus havia feito às socie-
dades em que tinha participações sociais, equivalem a dinheiro creditado numa conta em seu nome, e 
constituem uma disponibilidade financeira na verdadeira acepção da palavra “dinheiro”.

1) — A douta sentença recorrida violou o disposto na regra 3 do parágrafo 3º do art.º 20º e 
no art.º 77º do CIMSISSD, por entender que era exigível, como condição prévia da impugnação da 
liquidação do imposto, a reavaliação das quotas, assim como fez errada interpretação do conceito de 
“dinheiro” para efeitos do art.º 26º do CIMSISSD, ao não considerar nele incluídos os suprimentos 
em nome do de cujus.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, e em consequência ser revogada 
a douta sentença recorrida, com as legais consequências.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
As questões objecto do presente recurso referem -se à interpretação dos arts. 200, parágrafo 3º, 

3 e 77º do CIMSISSD, com vista a saber se ao acto de fixação do valor de quotas sociais para efeito 
de imposto sucessório é aplicável o disposto no art. 87.º do CIMSISSD, e ainda à interpretação do 
art. 26 do mesmo diploma legal.

Alegam os recorrentes que a sentença recorrida violou o disposto na regra 3 do parágrafo 3.º do 
art. 20º e no art 77º do CIMSISSD, por entender que era exigível, como condição prévia da impugnação 
da liquidação do imposto, a reavaliação das quotas, assim como fez errada interpretação do conceito 
de ‘dinheiro’ para efeitos do art. 26º do CIMSISSD, ao não considerar nele incluídos os suprimentos 
em nome do de cujus.

Fundamentação: afigura -se -nos que o recurso não merece provimento.
Decorre do art. 87 do CIMSISSD que no prazo de oito dias a contar da notificação, os contribuintes 

que não se conformarem com os valores sobre que foi liquidado o imposto poderão contestá -los, por 
si, seus representantes legais ou mandatários, requerendo avaliação dos bens ainda não avaliados no 
processo.

Sobre o preceito alegam os recorrentes não ser o mesmo aplicável ao caso subjudice porquanto não 
poderiam pedir uma reavaliação das quotas, cujo valor se encontra determinado conforme o balanço 
e que não são determináveis ou passíveis de correcção mediante outros procedimentos ou critérios.

Ora este argumento não pode colher. A correcção do balanço é admitida pela regra 4. do pará-
grafo 3º do art. 20º e pelo parágrafo artigo 77º do CIMSISSD.

E a jurisprudência deste Supremo Tribunal, tem vindo a interpretar este normativo no sentido de 
que as correcções ao balanço serão admissíveis quando aquele se mostre em desconformidade com 
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as regras legais e contabilísticas vigentes à data da sua elaboração (ver neste sentido Acórdãos de 
11/03/98, 17/03/99 e 22/06/05, proferidos nos processos 20968, 20967 e 1369/04, respectivamente, e, 
por mais recentes, os Acórdãos de 23.09.2009, recurso 261/09, e de 22.04.2009, recurso 36/09).

No caso, tendo a Administração Fiscal procedido a uma correcção dos valores das quotas so-
ciais, não concordando os recorrentes com ela deveriam, como já sublinhava o Ministério Público na 
1 instância no bem elaborado parecer de fls., ter contestado tais valores, requerendo uma avaliação 
das quotas sociais, nos termos do art. 87 do CIMSISSD (vide, também neste sentido os Acórdãos do 
Supremo Tribunal Administrativo de 09.06.1992, recurso 14214, e de 22.02.1989, recurso 3845, in 
www.dgsi.pt).

Do mesmo modo deverão improceder os argumentos dos recorrentes relativos à interpretação do 
conceito de ‘dinheiro’ para efeitos do art. 26º do CIMSISSD

Alegam os recorrentes que os suprimentos que o de cujus havia feito às sociedades em que tinha 
participações sociais equivalem a dinheiro creditado na sua conta em seu nome, constituindo uma 
disponibilidade financeira na verdadeira acepção da palavra dinheiro.

Em abono da sua tese invocam a jurisprudência dos acórdãos de 02.11.1972 e de 09.08.1974, 
proferidos nos processos 16439 e 17063, respectivamente.

Afigura -se -nos que também aqui não lhes assiste razão.
Como bem salienta na decisão recorrida os suprimentos não poderão ser considerados dinheiro 

na acepção do referido normativo, pois que lhes falta o requisito da liquidez imediata.
Na verdade os suprimentos são fornecimentos de dinheiro feitos pelos sócios às suas sociedades 

para reforço do que existe, constituindo verdadeiros empréstimos, não se podendo dizer que constituem 
dinheiro à vista.

E a expressão dinheiro constante do art 26 foi utilizada no sentido económico, sendo que a pre-
sunção legal se funda no facto de o dinheiro formar conjunto com outros bens (mobília e adereços) 
cuja existência se verifica em geral no património de quem falece provido de bens (cf. neste sentido 
Francisco Pinto Fernandes e José Cardoso dos Santos. Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões 
e Doações, edição da Imprensa Nacional, volume 1, pag.503 e 506).

Daí que se entenda que a interpretação (extensiva) que os recorrentes fazem do preceito, em 
ordem a incluir naquele conceito os suprimentos que o de cujus havia feito às sociedades em que 
tinha participações sociais, não é consentânea com a intenção do legislador ao estabelecer a referida 
presunção da existência de dinheiro nas heranças.

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

As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A) Por óbito de António Gomes Vieira, ocorrido em 06.09.1987, foi instaurado na Repartição de 

Finanças do concelho de Batalha o processo de Imposto Sucessório n.º 7.780 — fls. 75.
B) Da relação de bens apresentada pela cabeça de casal constavam, sob as verbas n.º 1, 2 e 3, as 

quotas no valor de 9.000.000$00, 7.000.000$00 e 700.000$00 que o falecido detinha, respectivamente, 
nas sociedades “Urbanização e Construções Quinta de São Pedro, Limitada”, António Gomes Vieira 
& Filhos, Limitada” e Caves Ganita, Limitada” — fls. 40 a 49.

C) Em 16/06/98, a DDF de Lisboa prestou a informação prevista no art. 77.º do CIMSISSD, de 
fls. 68 a 72, 53 a 57 e 62 a 66, que se dão por integralmente reproduzidas, tendo fixado o valor da verba 
n.º 1 em 27.777.343$00, o da verba n.º 2 em 11.018.712$00 e o da verba n.º 3 em 306.601$00.

D) Nas contas pessoais do falecido nas sociedade Urbanização e Construções Quinta de São 
Pedro, Lda e Caves Ganita, Lda, foram encontrados suprimentos no valor de, respectivamente, 
32.892.109$00 e 10.901.711$00

—fls. 68 a 72 e 62 a 66.
E) Em 23/12/98, a Repartição de Finanças do Concelho de Batalha elaborou o Relatório de fls. 36 

a 37, que se dá por integralmente reproduzido e do qual se destaca o seguinte:
Na relação de bens entretanto junta ao processo, tis. 5/14, apenas foram descritas verbas activas, 

sendo o património comum constituído por quotas em sociedades comerciais (verbas 1 a 3), mobílias 
(verbas 4 a 9), um automóvel (verba 10) e imóveis (verbas 11 a 90).

APURAMENTO DE VALORES:
Quotas em sociedades:
Verba 1 - Quota na sociedade” Urb. Const. Quinta S.Pedro, Lda”
Valor fixado (fls. 115) 27.777.343$00
Suprimentos encontrados 132.892.109$00
Verba 2 - Quota na sociedade” António Gomes Vieira e Filhos, Lda.”
Valor fixado (fls. 99) 11.018.712$00
Verba 3 - Quota na sociedade” Caves Ganita, Lda.
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Valor fixado (fls. 108) 306.601$00
Suprimentos encontrados 10.901.711 $00 82.896.476$00
Mobílias (verbas nos 4 9) 39.000$00
Automóvel (verba 10): 65.000$00
Soma dos bens móveis 83.000.476$00
Imóveis (verbas 11 a 90) 11.865.369$00
Total do património comum 94.865.845$00
Valores da herança:
Bens móveis... 83.000.476$00: 2 = 41.500.238$00
Artº 26.º (a) 7.092.513$38 48.592.751$38
Valor para a liquidação 54.525.435$88
(a) = 41.500.238$00  – 19.500$00 + 5932684$50 = 47.413.422$50 47.413.422$50 × 15% = 

7.112.013$38
7.112.013$38 – 19.500$00 = 7.092.513$38
LIQUIDAÇÃO
Dado que a herança se defere a favor do cônjuge sobrevivo e de 4 descendentes, ao cônjuge per-

tence ¼ sendo os restantes 3% divididos pelos 4 descendentes. Assim, temos:
54.525.435$88 × Y = 13.631.358$97
54.525.435$88 — 13.631.358$97 = 40.894.076.91
40.894.076$91: 4 =10.223.519$23; 10.223.519$23; 10.223.519$23 e 10.223.519$22
Considerando que a herança já foi objecto de partilha, conforme fotocópia de fls. 31,76, através 

da qual se verifica que a totalidade dos imóveis foi adjudicado ao cônjuge sobrevivo, temos que a este 
será de liquidar imposto pelo valor de bens móveis no montante de Esc. 7.698.674$47 e pelo valor dos 
imóveis de 5.932.684$50, e a cada um dos descendentes será de liquidar imposto de bens móveis pelo 
montante de Esc. 10.223.519$23.

DETERMINAÇÃO DE TAXAS:
Ao cônjuge: 13.631.358$970233 23% e 28%
A cada descendente: 10.223.519$23 × 26% e 31% Liquidação do imposto:
Ao cônjuge:
250.000$00 (isentos)
9.750, 000$00 × 23% = 2.242.500$00
3.631.358$97 × 28% = 1.016.780$52 3.259.281$00
Se optar pelo pagamento de pronto tem direito ao desconto de Esc: 488.892$00
(3.259.281$00: 6 x 5 × 18% = 488.892$00)
A cada descendente:
250.000$00 (isentos)
9.750.000$00 × 26% = 2.535.000$00
223.519$23 × 31% = 69.290$97 2.604.291$00
Valor liquido da transmissão: 10.223.519$23 – 2.604.291$00 = 7.619.228$23. Aplicação da última 

parte do único do ad. o 40.0
250.000$00 (isentos)
4.750.000$00 × 21% = 997.500$00
5.000.000$00 × 26% = 1.300.000$00
Excesso 223.519$23 2.. 521.019$00
Valor liquido da transmissão: 10.223.519$23 – 2.521.019$00 = 7.702.500$00
Valor do imposto a pagar: 2.521.019$00
Quem optar pelo pagamento de pronto têm direito ao desconto de Esc. 378.152$00
(2.521.019$00: 6 × 5 × 18% = 378.152$00)
(...)».
3 – Na liquidação de imposto sucessório, relativamente a quotas de sociedades comerciais, a 

Administração Tributária não utilizou os valores que constavam dos últimos balanços, tendo -lhes 
efectuado correcções.

Na sentença recorrida, entendeu -se que o acto de fixação dos valores das quotas referidas era 
impugnável autonomamente, através de meio gracioso, nos termos do art. 87.º do CIMSISD, pelo que, 
não tendo sido utilizado aquele meio, não podia ser discutida a legalidade de tal fixação em impugnação 
do acto de liquidação que teve como base tal fixação.

O art. 20.º do CIMSISD estabelece, no seu n.º 3.º, que «o valor das quotas ou partes em sociedades 
que não sejam por acções determinar -se -á pelo último balanço, ou pelo valor atribuído em partilha 
ou liquidação dessa sociedades, ou na relação dos bens, nos termos da regra antecedente, salvo se, 
não continuando as sociedades com o herdeiro, legatário ou donatário do sócio falecido ou doador, o 
valor das quotas ou partes tiver sido fixado no pacto social».
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No entanto, para os casos em que o valor de quotas é determinado pelo último balanço, o n.º 4.º do 
mesmo artigo, admite a possibilidade de serem efectuadas correcções, determinando que «se o último 
balanço precisar de ser corrigido, o valor do estabelecimento ou das quotas e partes sociais determinar-
-se -á, quando for caso disso, pelo balanço resultante das correcções feitas».

No caso em apreço, a Administração Tributária entendeu ser necessário efectuar a fixação dos 
valores das quotas referidas [alínea C da matéria de facto fixada].

Não está em causa, no presente recurso jurisdicional, apreciar se a Administração Tributária 
agiu ou não bem ao efectuar tal fixação, pois na sentença recorrida entendeu -se existir um obstáculo à 
apreciação daquela actuação, por não ter sido utilizado, no prazo de oito dias a contar da notificação da 
liquidação, o meio gracioso previsto no art. 87.º para contestação dos valores sobre que foi liquidado 
o imposto, sendo esta a questão que importa apreciar.

O art. 87.º do CIMSISD estabelece, além do mais o seguinte:
No prazo de oito dias a contar da notificação, os contribuintes que não se conformarem com os 

valores sobre que foi liquidado o imposto poderão contestá -los, por si, seu representantes legais ou 
mandatários, requerendo avaliação dos bens ainda não avaliados no processo, salvo tratando -se dos 
seguintes:

1.º Bens mobiliários ou imobiliários cujo valor tenha sido o atribuído em inventário, título de 
partilhas ou liquidação de estabelecimento comercial ou industrial;

2.º Quotas ou partes em sociedades que não sejam por acções e continuem com o contribuinte, 
quando o seu valor tenha sido o atribuído em partilha;

3.º Bens mencionados no n.º 7.º e última parte do n.º 4.º do artigo 79.º e no n.º 1.º deste artigo, 
quando não tenha sido aplicada a fórmula constante da alínea a) da regra 5.ª do § 3.º do artigo 20.º.

A regra que se estabelece neste art. 87.º é a da possibilidade de os contribuintes requerem a avaliação 
de bens não avaliados, fixando -se nos n.ºs 1 a 3 deste artigo os casos em que tal regra é afastada.

A avaliação processa -se nos termos do art. 93.º do CIMSISD, com possibilidade de intervenção de um 
louvado designado pelo contribuinte, outro pelo chefe do serviço de finanças e outro pelo director de finanças.

No caso em apreço, o valor das quotas não foi determinado através de avaliação, pelo que esta 
poderia ser requerida, nos termos do corpo do art. 87.º, uma vez que a situação não se enquadra em 
qualquer das excepções arroladas nos seus três números.

Na verdade, a situação não se integra no n.º 2 daquele art. 87.º, uma vez que o valor das quotas 
não foi atribuído em partilha; por outro lado, a situação também não é abrangida pelo n.º 3, pois nesta 
norma, para além dos bens que sejam objecto de expropriação por utilidade pública (n.º 7.º do art. 77.º 
do CIMSISD), apenas se incluem as quotas de sociedades cujo valor de liquidação seja fixado no pacto 
social (parte final do n.º 4.º do mesmo artigo).

Assim, é de concluir que os casos em que o imposto é liquidado com base no valor de quotas 
de sociedades fixado pela Administração Tributária nos termos do art. 77.º do CIMSISD, por não se 
enquadrarem em qualquer das excepções, estão abrangidos pelo regime do corpo deste art. 87.º, desde 
que não tenha ainda havido avaliação no processo administrativo de liquidação.

De resto, como bem refere o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto, a jurisprudência deste 
Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a ser uniforme no sentido de que, para efeitos de liquidação 
de imposto sucessório, os actos praticados pela Administração Tributária de fixação dos valores que 
serviram de base à liquidação são susceptíveis de avaliação, com excepção dos casos expressamente 
indicados no n.ºs 1.º a 3.º do art. 87.º do CIMSISD. (1)

Assim, os contribuintes que discordassem do acto de fixação do valor das quotas, subjacente ao 
acto de liquidação notificado, teriam de contestá -lo, no prazo de oito dias, o que foi expressamente 
indicado na notificação da liquidação, como se vê pelo documento de fls. 33, junto pelos Impugnantes 
com a petição inicial.

Não o fazendo, caducou o direito de contestarem a referida fixação.
Por isso, tem de se considerar assente o valor fixado, independentemente de se estar perante uma si-

tuação em que a correcção dos valores tenha cobertura legal e de ter sido efectuada em termos adequados.
Designadamente, não tendo sido requerida a avaliação, não pode admitir -se a impugnação judi-

cial para discussão da legalidade da fixação de tais valores, pois a lei vigente no momento em que foi 
efectuada a notificação da liquidação, que era o Código de Processo Tributário, proibia, no n.º 6 do seu 
art. 155.º, a impugnação judicial de actos de fixação de valores patrimoniais sem prévio esgotamento 
dos meios graciosos admissíveis para apreciar a sua legalidade (2).

Improcede, assim, o recurso jurisdicional, nesta parte.
4 – Os Recorrentes defendem que os suprimentos referidos na matéria de facto fixada na sentença 

recorrida equivalem a «dinheiro», para efeitos do art. 26.º do CIMSISD, invocando em favor deste 
tese os acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 2 -11 -1972, processo n.º 016439, e de 9 -10 
1974, processo n.º 17063.

Esta norma estabelece que «nas transmissões por morte, quando não houver arrolamento judicial 
dos mobiliários, presumir -se -á a existência de mobílias, dinheiro, jóias e mais objectos de uso pessoal 
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ou doméstico, necessários para perfazer, com os bens da mesma espécie que foram relacionados, um 
valor mínimo equivalente às seguintes percentagens do activo restante da sucessão».

De harmonia com o disposto no art. 243.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais, «considera-
-se contrato de suprimento o contrato pelo qual o sócio empresta à sociedade dinheiro ou outra coisa 
fungível, ficando aquela obrigada a restituir outro tanto do mesmo género e qualidade, ou pelo qual 
o sócio convenciona com a sociedade o diferimento do vencimento de créditos seus sobre ela, desde 
que, em qualquer dos casos, o crédito fique tendo carácter de permanência».

Como bem refere o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto, o que está subjacente à presunção 
estabelecida no art. 26.º do CIMSISD é o facto de, normalmente, quem falece com património ser 
proprietário de alguns bens móveis, designadamente dos tipos aí indicados, entre os quais se inclui 
«dinheiro», em sentido próprio, por ser algo cuja disponibilidade é necessária para satisfazer as neces-
sidades quotidianas.

Mas, tal presunção não vale para a titularidade activa de suprimentos, que têm a natureza de em-
préstimos, sendo manifesto que não se pode fazer em relação a estes idêntico juízo sobre a normalidade 
da sua titularidade.

Por isso, não valendo em relação aos suprimentos e à generalidade dos empréstimos a razão de 
ser de tal presunção, é inviável interpretar extensivamente a expressão «dinheiro» referida naquele 
art. 26.º como abrangendo aqueles.

Por isso, improcede o recurso jurisdicional também quanto a esta questão.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso jurisdicional e em confirmar a sentença 

recorrida.
Custas pelos Recorrentes, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 13 de Abril de 2011. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.

(1) Neste sentido, podem ver -se os seguintes acórdãos do STA:
– de 18 -6 -1986, processo n.º 003845, publicado em Apêndice ao Diário da República de 31 -12 -1987, página 829, con-

firmado pelo acórdão do Pleno de 22 -2 -1989. publicado em Apêndice ao Diário da República de 28 -2 -1991, página 40;
– de 16 -7 -1986, processo n.º 002964, publicado em Apêndice ao Diário da República de 31 -12 -1987, página 934 e 

Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 119, página 365, com anotação favorável de Teixeira Ribeiro;
– de 9 -6 -1992, processo n.º 014214, publicado em Apêndice ao Diário da República de 22 -2 -1995, página 1818.
(2) Actualmente é aplicável o mesmo regime por força do disposto no art.134.º, n.º 7, do CPPT 

 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

Assunto:

IVA. Compensação pela renúncia ao arrendamento.

Sumário:

 I — Não constitui um verdadeiro trespasse o negócio em que o transmitente cede o seu 
estabelecimento comercial instalado em local arrendado sem que o adquirente 
lhe suceda na posição de arrendatário, antes celebrando um novo contrato de 
arrendamento.

 II — O pagamento efectuado ao titular do estabelecimento pelo suposto trespassário, 
a título de compensação pela renúncia ao arrendamento, está sujeito a IVA, nos 
termos do n.º 1 do artigo 4.º do CIVA.

Processo n.º 986/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: Fernando Pires Gouveia, Lda.
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 Sintra que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Fernando Pires Gouveia, 
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Lda., com sede na Buraca, Amadora, contra as liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios, 
e, em consequência, anulou as liquidações sindicadas, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

I) Como consta do probatório, em B), a impugnante declarou em escrito particular que recebeu do 
Banco Pinto & Sotto Mayor, SA (BPSM), a importância de 35.000.000$00, correspondente a: “Obras 
de benfeitorias – 600.000$00; Equipamento e Mercadoria – 500.000$00; Compensação pela renún-
cia ao arrendamento – 33.950.000$00”, “à cessão do estabelecimento comercial”, sito na Estrada da 
Circunvalação, n.º 9 -A, Buraca.

II) A impugnante fez constar de tal documento o seguinte: “Não sujeito a IVA nos termos do n.º 4 
do art.º 3.º do CIVA” – (cf. C) do probatório).

III) Como consta de G), H) e I) do probatório, as liquidações em crise surgem na sequência da 
entrega de declaração periódica de substituição por parte da impugnante que “através de declaração 
de substituição Mod. C enviados dos SIVA, sobre o registo 9071 de 15/09/99, da estação de Xabregas 
– Lx, regulariza o 1.º Trimestre/97, acrescentando no campo 3 o valor da indemnização já mencionada 
e campo 4, o imposto a favor do Estado de esc. 5.950.000$00”.

IV) Assim sendo, caso estivesse em causa uma transmissão de bens (a “cessão do estabelecimento 
comercial” a que se refere o documento supra mencionado), não beneficiaria essa transmissão de bens 
da isenção constante do n.º 4 do artigo 3.º do CIVA (art.º ao abrigo do qual a impugnante justificou a 
não sujeição a IVA daquele pagamento naquele documento), por o adquirente, sendo um banco, não 
exercer a mesma actividade económica que vinha sendo exercida pelo transmitente (comércio a reta-
lho de têxteis) numa relação de sequência contínua e sem interrupções – cf. Ac. do STA proferido no 
processo 036/10 de 05/05/2010, consultável in www.dgsi.pt.

V) Porém, da prova produzida nos autos, resultou ainda, cf. L), que a impugnante não entregou ao 
Banco Pinto & Sotto Mayor, SA (BPSM), nem este recebeu qualquer mercadoria existente no imóvel 
a que alude a alínea B) do probatório.

VI) Bem como resultou, cf. alínea M), que a impugnante durante o período de tempo que ocupou 
o imóvel na qualidade de arrendatária nunca efectuou obras no mesmo.

VII) Factos que igualmente justificam que o “adquirente” não adquiriu um “estabelecimento 
comercial” nos termos previstos na norma acima referida, n.º 4 do art.º 3.º do CIVA, não podendo por 
esse motivo considerar -se como foi feito no documento aquele negócio como “Não sujeito a IVA nos 
termos do n.º 4 do art.º 3.º do Código do IVA”.

VIII) Pelo que, com este fundamento, não se justifica a anulação das liquidações sindicadas.
IX) Contudo, na douta sentença recorrida, entendeu -se que o contrato celebrado entre a impugnante 

e o Banco Pinto & Sotto Mayor, SA (BPSM), do qual resultou o pagamento no valor de 35.000.000$00, 
não foi sequer respeitante à transmissão de qualquer direito relacionado com o dito arrendamento, pelo 
que novamente não estaria “não sujeito a IVA nos termos do n.º 4 do art.º 3.º do CIVA”.

X) O que se passou, como dito na douta sentença, “foi a extinção do anterior arrendamento, por 
denúncia do arrendatário, e a celebração de um novo contrato, o qual nada tem a ver com o anterior e 
ao qual a impugnante foi, de todo, alheio”.

XI) Todavia, tal facto não invalida, ainda assim, que a impugnante tenha recebido o valor de 
35.000.000$00 do Banco Pinto & Sotto Mayor, SA (BPSM).

XII) E, se não deverá a impugnante pagar imposto relativamente ao contrato celebrado entre o 
Banco Pinto & Sotto Mayor, SA (BPSM) e as pessoas identificadas em D) do probatório, como bem 
decide a douta sentença, não poderemos esquecer o contrato efectivamente celebrado entre a impugnante 
e o Banco Pinto & Sotto Mayor, SA (BPSM), nos contornos que constam da prova feita nos autos.

XIII) Isto é, considerando que não tem correspondência com a realidade o negócio nos exactos 
termos constantes do documento referido em b) e C) do probatório, relativamente ao qual não restam 
dúvidas de que deveria a impugnante pagar IVA, como atrás referido, constata -se que também o con-
trato efectivamente celebrado entre a impugnante e o Banco Pinto & Sotto Mayor, SA (BPSM), nos 
contornos que constam da prova feita nos autos, está sujeito a IVA.

XIV) De facto, como decidido no Ac. do STA de 12/12/2006, processo 0904/06, consultável na 
íntegra in www.dgsi.pt, relativo a factos que no essencial são idênticos aos dos presentes autos: “Não 
constitui um verdadeiro trespasse o negócio em que o transmitente declara transferir para outrem um 
estabelecimento comercial instalado em local arrendado sem que o adquirente lhe suceda na posição 
de arrendatário, antes celebrando, na mesma data, um novo contrato de arrendamento” – o que está em 
consonância com o decidido na douta sentença recorrida.

XV) Consta, no entanto, ainda no sumário daquele acórdão: “O pagamento efectuado ao titular 
do estabelecimento comercial pelo suposto trespassário, configurável como uma compensação pelo 
abandono da sua posição de inquilino, está sujeito a IVA, nos termos do n.º 1 do art.º 4.º do Código do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado”.

XVI) Com efeito, sucede na situação em apreço nos presentes autos, como também sucedia na 
situação em apreço no acórdão citado, que a impugnante “não transmitiu a sua posição de inquilina 
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a quem quer que seja; antes renunciou a essa posição, denunciando o contrato de arrendamento. Não 
houve, pois, transmissão do direito ao arrendamento com recebimento de uma contrapartida”.

XVII) Sendo que a impugnante “não agiu gratuitamente. Para que o novo arrendatário pudesse 
aceder a essa posição era imprescindível que ela não estivesse ocupada, ou seja, que o local estivesse 
desonerado de arrendamento anterior”.

XVIII) E, para isso obter, a empresa que contratou com a impugnante pagou uma indemnização 
que constitui contrapartida pela denúncia do arrendamento. “Trata -se, neste segmento indemnizatório, 
de uma operação onerosa que, pelo que se viu, não constitui transmissão do que quer que seja, nem 
aquisição intracomunitária ou importação de bens. E, assim sendo, está sob a alçada da previsão do 
n.º 1 do artigo 4.º do Código do IVA”.

XIX) Continua o referido acórdão: “Note -se que o caso não é o mesmo de que em 15 de Novembro 
de 2000 se ocupou este mesmo tribunal no processo n.º 25244: aí, estava provado que tudo o que fora 
pago constituía indemnização pela perda de benfeitorias; aqui, à perda das benfeitorias corresponde 
uma importância, e ao impropriamente chamado trespasse respeita outra”.

XX) Também na situação dos presentes autos não está em causa a indemnização correspondente 
à perda de benfeitorias, pelo que, como consta em M) do probatório, “A impugnante durante o período 
de tempo que ocupou o imóvel na qualidade de arrendatária nunca efectuou obras no mesmo”.

XXI) Nestes termos, a incidência do IVA sobre o contrato relativo ao pagamento titulado pelo 
documento referido em B) e C) do probatório da douta sentença recorrida, encontra -se prevista no n.º 1 
do art.º 4.º do CIVA.

XXII) A sentença recorrida, ao assim não entender, apresenta -se ilegal por desconformidade com 
os preceitos acima assinalados, não merecendo por isso ser confirmada.

Termos em que, com o mui douto suprimento de V.Ex.ªs, deverá ser considerado procedente o 
recurso e revogada a douta sentença recorrida, como é de Direito e Justiça.

Não foram apresentadas contra -alegações.
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 – Mostra -se assente a seguinte factualidade:
A) A impugnante, que é uma sociedade por quotas que se dedica à actividade de comércio a retalho 

de têxteis que corresponde o CAE 52410, enquadrada no regime de IVA de periodicidade trimestral 
 - (Doc. a fls. 30 dos autos).

B) Por escrito particular, a impugnante declarou receber do Banco Pinto & Sotto Mayor, SA 
(BPSM), a importância de 35.000.000$00, correspondente: ““Obras de benfeitorias – 600.000$00; Equi-
pamento e Mercadoria – 500.000$00; Compensação pela renúncia ao arrendamento – 33.950.000$00”, 
“à cessão do estabelecimento comercial”, sito na Estrada da Circunvalação, n.º 9 -A, Buraca  - (Doc. 
fls. 31 dos autos).

C) A impugnante fez constar de tal documento o seguinte: “Não sujeito a IVA nos termos do n.º 4 
do art.º 3.º do CIVA”  - (Doc. fls. 31 dos autos).

D) Por escritura pública outorgada em 03.02.1997, Carlota Lopes Bértolo Gouveia, Maria Paula 
Nunes Gouveia, Fernando Luís Bértolo Gouveia, Cristina Maria Bértolo Gouveia, deram de arrendamento 
ao Banco Pinto & Sotto Mayor, SA (BPSM), o rés -do -chão, esquerdo, com entrada pelo número nove -A, 
do prédio urbano situado na Buraca, na Estrada da Circunvalação, tornejando para a Rua António Ferro, 
números nove e nove -B, freguesia da Buraca, concelho da Amadora  - (Doc. fls. 107 a 115 dos autos).

E) Nos termos do Documento Suplementar, em anexo, ao acto notarial a que alude a alínea D) 
do probatório, o arrendamento é celebrado pelo prazo de seis meses, desde o dia 01.02.1993, sendo a 
renda semestral de 2.100.000$00, paga em prestações mensais de 350.000$000 cada  - (Doc. fls. 107 
a 115 dos autos).

F) A impugnante foi objecto de uma acção de inspecção por parte da 1.ª Direcção de Finanças de 
Lisboa – Inspecção Tributária.

G) Em 24.09.1997, na sequência dessa fiscalização foi elaborado o Relatório do qual se destaca:
“3.2.IVA
Através de declaração de substituição Mod. C enviados dos SIVA, sobre o registo 9071 de 

15/09/99, da estação de Xabregas – Lx, regulariza o 1.º Trimestre/97, acrescentando no campo 3 o 
valor da indemnização já mencionada e campo 4, o imposto a favor do Estado de esc. 5.950.000$00” 
 - (Doc. fls. 39 a 42 dos autos).

H) Em 10.10.1999, foi emitida a liquidação adicional de IVA n.º 99190346, referente a 9703T, na 
quantia de 5.950.000$00, na qual se mostra aposto o dia 31.12.1999 como data limite de pagamento 
voluntário e da qual se extrai: “FUNDAMENTAÇÃO – Liquidação adicional efectuada nos termos do 
art.º 82.º do Código do IVA em resultado da apresentação da declaração periódica de substituição e 
relativamente a um período de imposto o qual já tinha sido enviada declaração”  - (Doc. n.º 1 junto à 
p.i. e fls. 48 dos autos).
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I) Em 10.10.1999, foi emitida a liquidação de Juros Compensatórios n.º 99190347, referente a 
9703T, na quantia de 1.574.386$00, na qual se mostra aposto o dia 31.12.1999 enquanto data limite de 
pagamento voluntário e da qual se extrai: “FUNDAMENTAÇÃO – Juros compensatórios liquidados 
do art.º 89.º do Código do IVA, por ter havido atraso na liquidação ou entrega do imposto, por falta 
imputável ao sujeito passivo. Imposto em falta – 5.950.000$00; n.º de dias – 878; Taxa de juro (em 
vigor no início do retardamento) – 11,00%; Valor dos juros – 1.574.386$00”  - (Doc. n.º 2 junto à p.i. 
e fls. 50 dos autos).

J) A subscritora do documento a que alude a alínea B) do probatório não sabe ler mas sabe assinar 
o seu nome  - (cfr. depoimento prestado pela testemunha Cristina Maria Bértolo Gouveia e Agostinho 
Martins da Fonte).

L) A impugnante não entregou ao Banco Pinto & Sotto Mayor, SA (BPSM), nem este recebeu 
qualquer mercadoria existente no imóvel a que alude a alínea B) do probatório  - (cfr. depoimento pres-
tado pela testemunha Cristina Maria Bértolo Gouveia e Agostinho Martins da Fonte).

M) A impugnante durante o período de tempo que ocupou o imóvel na qualidade de arrendatária 
nunca efectuou obras no mesmo  - (cfr. depoimento prestado pela testemunha Cristina Maria Bértolo 
Gouveia e Agostinho Martins da Fonte).

N) Em 30.03.2000, deu entrada na 3.ª Repartição de Finanças da Amadora a petição inicial que 
originou os presentes autos  - (cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos).

III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Sintra que julgou 
procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida contra as liquidações adicionais de IVA 
e juros compensatórios, com o fundamento de que, conforme resulta da factualidade assente, esta não 
celebrou qualquer contrato com o BPSM relacionado com a transferência do direito ao arrendamento 
ou de qualquer forma relacionado com a sua titularidade, mas antes que esta transferência se operou 
em função da resolução de um contrato de arrendamento e da imediata celebração dum novo contrato, 
o que equivale a dizer que a ocupação do locado arrendado pela instituição bancária não resultou da 
celebração de qualquer contrato com a impugnante, mas sim do arrendamento por ela contratado com 
os proprietários do locado.

E, assim sendo, considerou a Mma. Juíza a quo que a impugnante não transferira para o BPSM 
qualquer direito relacionado com o dito arrendamento, pois o que se passou foi a extinção do anterior 
arrendamento, por denúncia do arrendatário, e a celebração de um novo contrato, o que nada tem a ver 
com o anterior e ao qual a impugnante foi de todo alheio, razão pela qual a situação em apreço não é 
susceptível de enquadramento nas normas de incidência de IVA.

Contra tal entendimento se insurge a Fazenda Pública, alegando, em síntese, que, tendo a impug-
nante recebido do BPSM determinada quantia a título de compensação pela renúncia ao arrendamento, 
esse pagamento está sujeito a IVA, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do CIVA.

Vejamos. A questão que se coloca com o presente recurso, consiste em saber se, tendo a impug-
nante recebido determinada quantia, a título de compensação, pela desactivação de um estabelecimento 
comercial de comércio a retalho de têxteis, desactivação essa que se tornou necessária para que no 
mesmo local se pudesse instalar uma agência bancária, estamos ou não perante uma “operação” para 
efeitos de incidência de IVA.

Dispõe o artigo 1.º, n.º 1, alínea a) do CIVA que “estão sujeitas a imposto sobre o valor acrescen-
tado…as transmissões e prestações de serviços efectuadas no território nacional, a título oneroso, por 
um sujeito passivo agindo como tal”.

Por sua vez, estabelece o artigo 3.º, n.º 1 do mesmo diploma legal que “considera -se, em geral, 
transmissão de bens a transferência onerosa de bens corpóreos por forma correspondente ao exercício 
do direito de propriedade”.

E no seu n.º 4 acrescenta que “não são consideradas transmissões as cessões a título oneroso 
ou gratuito do estabelecimento comercial, da totalidade de um património ou de uma parte dele, que 
seja susceptível de constituir um ramo de actividade independente, quando, em qualquer dos casos, 
o adquirente seja, ou venha a ser, pelo facto da aquisição, um sujeito passivo do imposto de entre os 
referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º”.

Por outro lado, determina o artigo 4.º, n.º 1 do CIVA que “são consideradas como prestação de 
serviços as operações efectuadas a título oneroso que não constituem transmissões, aquisições inter-
comunitárias ou importações de bens”.

O conceito de prestação de serviços dado por este artigo apresenta, como referem, a este propósito, 
F. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes, in CIVA anotado, 4.ª ed. pág. 87, natureza residual, e, atento 
o seu carácter económico, ultrapassa a definição jurídica dada pelo artigo 1154.º do Código Civil.

E sendo um conceito residual, como bem se anota no aresto recorrido, prestação de serviços há -de 
ser tudo aquilo que não é transmissão, aquisição ou importação de bens.

No caso dos autos e como resulta do probatório, a impugnante exercia no imóvel aqui referenciado 
a actividade de comércio a retalho de têxteis e estava enquadrada no regime normal de IVA.
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Entretanto, cedeu as instalações que ocupava como arrendatário a favor de um banco, com vista 
à instalação de uma agência, mediante a desactivação do seu estabelecimento, tendo recebido uma 
compensação pela renúncia ao arrendamento.

Sendo assim, é verdade que a impugnante não transmitiu a sua posição de inquilino ao referido 
banco, tendo, porém, renunciado a essa posição.

Deste modo, não houve transmissão do direito ao arrendamento mediante o recebimento de uma 
compensação; o que houve foi o pagamento de uma compensação como contrapartida pelo facto de a 
impugnante ter denunciado o contrato de arrendamento.

Ou seja, a impugnante não agiu gratuitamente. Na verdade, para que o novo arrendatário pudesse 
aceder a essa posição, era imprescindível que ela não estivesse ocupada, ou seja, que o local estivesse 
desonerado do arrendamento anterior, e, para isso, a impugnante recebeu uma compensação que cons-
titui contrapartida pela denúncia do arrendamento.

Trata -se, assim, de uma operação onerosa que, como se viu, não constitui um verdadeiro tres-
passe nem uma transmissão do que quer que seja e muito menos uma aquisição intercomunitária ou 
importação de bens.

O que nos leva a concluir que está abrangida pela incidência objectiva do IVA, de harmonia com 
o disposto nos artigos 1.º, alínea a) e 4.º, n.º 1 do CIVA.

Neste mesmo sentido, também os acórdãos deste Tribunal de 12/12/2006 e de 26/9/2007, profe-
ridos nos recursos n.ºs 904/06 e 232/07.

A decisão 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, mantendo -se, em consequência, as liquidações sindicadas.

Custas pela impugnante, ora recorrida, apenas na instância, fixando -se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 13 de Abril de 2011. — António Calhau (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

Assunto:

Taxa de regulação e supervisão. Entidade Reguladora da Comunicação Social. Cons-
titucionalidade.

Sumário:

 I — Caracterizando -se a Taxa de regulação e supervisão prevista nos arts. 3º a 7º do 
Regime das Taxas da ERC  - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, 
aprovado pelo DL n.º 103/2006, de 7/6, como tributo que tem a natureza de «con-
tribuição», não se verifica inconstitucionalidade, por violação do princípio da 
legalidade tributária, na sua vertente de reserva relativa de competência legislativa 
para a criação de impostos – arts. 103º n.º 2 e 165º n.º 1, alínea i) da CRP), do 
n.º 1 do art. 3º e do n.º 1 do art. 5º daquele Regime das Taxas.

 II — E o art. 7º do dito Regime aprovado pelo DL n.º 103/2006, bem como o respectivo 
Anexo II (que estabelece os critérios base para a fixação do valor das taxas de 
regulação e supervisão) também não são inconstitucionais, por violação do dos 
princípios constitucionais da legalidade e da igualdade  - arts. 2º e 13º n.º 1 da CRP, 
ou sequer do princípio da proporcionalidade, visto que, para efeitos do critério na 
fixação da taxa, o legislador ponderou e valorou quer as diversas especificidades 
relativas aos sujeitos passivos daquela, quer a actividade permanente de super-
visão e regulação por parte da ERC, no intuito, precisamente, de redistribuir os 
custos de tal prestação por parte da ERC, em função das diversas intensidades 
regulatórias que as ditas especificidades implicam.

Processo n.º 999/10 -30.
Recorrente: Jacques da Conceição Rodrigues.
Recorrido: Entidade Reguladora para a Comunicação Social.
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. Jacques da Conceição Rodrigues, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, 

proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, lhe julgou improcedente a impugnação ju-
dicial deduzida contra o acto de liquidação da taxa de regulação e supervisão, operada pela Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social, no montante de Euros 3.648,00, relativa ao ano de 2008 e 
incidente sobre os operadores de comunicação social da categoria de Imprensa.

1.2. O recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
A) por violação do disposto na CRP – arts. 103º, 2 e 165º, 1 i), são materialmente inconstitucionais 

os arts. 3º, 1 e 5º, 1 do DL 103/2006 de 7/6;
B) se assim se não entender, por violação do disposto na CRP – arts. 2º e 13º, 1, são materialmente 

inconstitucionais os arts. 7º, 1 e 2/anexo II do mesmo DL;
C) deve, assim, dando -se provimento ao recurso, revogar -se a decisão recorrida, e a revogação 

da liquidação da taxa de regulação e supervisão, e cujo pagamento foi notificado pelo Oficio junto aos 
autos.

1.3. Contra -alegou a recorrida Entidade Reguladora para a Comunicação Social, formulando as 
seguintes conclusões:

A – A taxa de regulação e supervisão consubstancia uma verdadeira taxa, porquanto obedece aos 
requisitos da bilateralidade e proporcionalidade.

B – É um tributo bilateral posto que há uma contraprestação: o acompanhamento e monitorização 
contínuos e regulares que asseguram a cada um dos sujeitos regulados a conservação das condições 
institucionais de pluralismo, da liberdade de expressão e até da livre concorrência, garantindo que 
cada um dos operadores cumpre idênticos e recíprocos deveres e goza dos idênticos direitos para eles 
decorrentes da lei.

C – É um tributo proporcional na medida em que o respectivo montante é calculado segundo 
concretos critérios baseados nas efectivas exigências e “esforço” de regulação: pagará mais a título de 
taxa quem obriga a ERC a uma actividade mais intensa de regulação.

D – Ainda que se entenda que a taxa de regulação e supervisão não consubstancia uma verdadeira 
taxa – no que não se concede e apenas se equaciona como mera hipótese de raciocínio –, o tributo em 
causa sempre caberia na categoria das “contribuições financeiras a favor de entidades públicas” (art. 
165º, n.º 1, alínea i), CRP e art. 3º, n.º 2, LGT).

E – “Independentemente da discussão sobre a natureza jurídico -tributária da taxa de regulação 
ou supervisão, conclui -se que as normas extraídas dos arts. 3º, n.º 3, alínea a) e 4º do Anexo I que 
consagra o Regime de Taxas da ERC [...] não são inconstitucionais, pois não violam os nºs. 2 e 3 do 
art. 103º e da alínea i) do n.º 1 do art. 165º da CRP, nem se vislumbram outros fundamentos de incons-
titucionalidade […], – cf. Ac. do Tribunal Constitucional n.º 613/2008.

Termos em que deverá negar -se provimento ao presente recurso, mantendo -se a decisão recorrida 
que julgou a impugnação improcedente, com todas as consequências legais.

1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«Alega o recorrente que por violação do disposto na Constituição da República – arts. 103º, 2 

e 165º, 1 i), são materialmente inconstitucionais os arts. 3º, 1 e 5º, 1 do DL 103/2006 de 7/6; e que, 
também por violação do disposto na Constituição da República – arts. 2º e 13º, 1, são materialmente 
inconstitucionais os arts. 7º, 1 e 2/anexo II do mesmo decreto -lei.

As questões objecto do presente recurso referem -se, pois, à alegada inconstitucionalidade material 
dos artigos 3º n.º 1 e 5º n.º 1 do Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho (por violação do princípio da 
legalidade tributária, na sua vertente de reserva relativa de competência legislativa para a criação de 
impostos  - artigos 103º n.º 2 e 165º n.º 1, alínea i) da Constituição da República), e à alegada inconsti-
tucionalidade material dos artigos 7º nºs. 1 e 2 daquele diploma e do anexo II do mesmo Decreto -Lei, 
por violação dos artigos 2º e 13º n.º 1 da Constituição da República.

A decisão recorrida, sufragando a doutrina do Ac. 613/08 do Tribunal Constitucional, julgou que 
não se verificava a alegada violação do princípio da legalidade tributária, na sua vertente de reserva 
relativa de competência legislativa para a criação de impostos considerando que «da análise da concreta 
configuração da lei de valor reforçado que criou a ERC «Entidade Reguladora para a Comunicação 
Social, resulta que deve dar -se por preenchida a exigência de previsão parlamentar de um regime 
geral das contribuições financeiras, sendo que “ neste caso concreto” a definição parlamentar dos 
princípios gerais aplicáveis ao regime de taxas e demais contribuições financeiras se apresenta até 
mais pormenorizado do que seria exigível a um regime geral fixado por lei parlamentar».

Por sua vez, quanto à invocada violação dos arts. 2º e 13º, n.º 1 da Constituição da República (os 
princípios da legalidade e da igualdade) julgou que não se verifica qualquer desproporção intolerável, 
uma vez que no caso concreto da taxa de regulação e supervisão, o respectivo montante é calculado 
tendo em conta a inserção de cada entidade na respectiva categoria, em função do meio de comunica-
ção social (cf. art. 5º, n.º 1, do DL n.º 103/2006), e subcategoria, estabelecida com base na intensidade 
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da actividade de regulação exigida, existindo uma proporção directa entre a exigência de regulação e 
supervisão e o aumento dos indicadores estabelecidos no art. 7º do decreto -lei 103/2006.

A nosso ver o recurso não merece provimento em qualquer uma das suas vertentes.
Com efeito e quanto à alegada violação do princípio da legalidade tributária, na sua vertente de 

reserva relativa de competência legislativa para a criação de impostos a decisão recorrida está conforme 
à jurisprudência reiterada e uniforme do Tribunal Constitucional, que subscrevemos, no sentido de que a 
taxa de regulação e supervisão tem natureza de contribuição financeira a favor de autoridade pública, 
não julgando inconstitucionais as normas extraídas dos artigos 3º n.º 3 alínea a) e 4º do Anexo I que 
consagra o Regime de Taxas da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 103/2006 de 7 de Junho – cf. neste sentido, para além dos Acórdãos citados na 
sentença recorrida, os mais recentes Acórdãos do Tribunal Constitucional sobre a matéria: Acórdão 
361/09 de 09.07, Acórdão 315/09, de 24.06, e Acórdão 261/09, de 26.05, todos publicados no site do 
Tribunal Constitucional.

Por outro lado e quanto à violação dos arts. 2º e 13º n.º 1 da Constituição não deverá também 
proceder a argumentação do recorrente.

Em primeiro lugar porque não se vê, nem, o recorrente demonstra, em que termos é que os refe-
ridos normativos violam o postulado constitucional do Estado de Direito Democrático ínsito no art. 2º 
da Constituição da República limitando -se o mesmo a fazer uma remissão genérica para o preceito 
constitucional.

Depois porque não há efectivamente qualquer violação do princípio da igualdade. Como se disse 
no recente Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 07.12.2010, recurso 582/10, que tratou 
de caso em tudo idêntico ao dos presentes autos, «os critérios que presidem à fixação do montante da 
“taxa de supervisão e regulação”, constantes do artigo 7º do Regime das Taxas da ERC e do anexo 
II do Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, cumprem os objectivos que lhes são assinalados pelo 
n.º 2 e 4 do artigo 51º da Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro (fixação do montante do tributo de forma 
objectiva, transparente e proporcionada, entendendo -se esta como na proporção dos custos necessários 
à regulação das suas actividades), não sendo, como tal, violadores dos princípios constitucionais da 
proporcionalidade e da igualdade, pois que as distinções que operam para efeitos de fixação do valor 
do tributo se não revelam arbitrárias e desprovidas de fundamento material bastante»

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

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Através do ofício n.º 4594/ERC/2008 de 25/08/2008, a ERC notificou o impugnante da li-

quidação das taxas de regulação e supervisão relativas ao ano de 2008, na categoria de IMPRENSA, 
subcategoria Regulação Alta e Regulação Baixa, nos termos conjugados do art. 4º, n.º 2, 5º, n.º 1, 
alínea a), 6º, n.º 3, als. a) e c) do Anexo I ao Decreto -Lei n.º 103/2006 de 7 de Junho, e do prazo para 
proceder ao seu pagamento, conforme documentos de fls. 18 e 19 dos autos.

B) O impugnante procedeu ao pagamento da taxa referida na alínea precedente, no montante de 
€ 3.648,00, conforme documentos a fls. 20 a 22 do processo administrativo.

C) A presente impugnação foi remetida a tribunal por correio registado em 24/11/2008 (cfr. fls. 3 
dos autos).

3.1. Com base nesta factualidade, a sentença veio a julgar improcedente a impugnação, com 
fundamento, em síntese, em que:

a) Não se verifica a alegada inconstitucionalidade material (por violação do princípio da le-
galidade tributária, na sua vertente de reserva relativa de competência legislativa para a criação de 
impostos – arts. 103º n.º 2 e 165º n.º 1, alínea i) da CRP) dos arts. 3º n.º 1 e 5º n.º 1 do Anexo I ao DL 
n.º 103/2006, de 7/6, porque:

 - as taxas cobradas pela ERC  - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, incluindo a aqui 
questionada taxa de regulação e supervisão, destinam -se a remunerar os custos específicos em que a 
ERC incorre no exercício da sua actividade de regulação e supervisão contínua e prudencial (art. 4º do 
Anexo I ao DL n.º 103/2006), porquanto a ERC presta um serviço público, de regulação pura, de modo 
indiferenciado a toda a comunidade que é, por um lado, financiado pelo Orçamento Geral do Estado – e 
assim por todos os cidadãos – e por outro, pelos operadores da área da comunicação social, através das 
taxas criadas pelo citado DL n.º 103/06 e porquanto estes operadores beneficiam do serviço prestado 
por esta entidade e a respectiva taxa é fixada em função do grau e da necessidade de acompanhamento 
que cada um dos operadores exige.

 - independentemente da natureza de tais taxas, as respectivas normas definidoras da designada 
taxa de regulação e supervisão, constantes dos arts. 3º, n.º 3, alínea a), 4º, 5º e 6º do Anexo I, do Regime 
de Taxas da ERC, aprovado pelo DL n.º 103/2006, de 7/6, não são inconstitucionais, por violação do 
disposto nos arts. 165º, n.º 1, alínea i) e 103º, nºs. 2 e 3, da Constituição, dado que, conforme se decidiu 
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nos acs. nºs. 365/2008 e 613/2008, do Tribunal Constitucional, «da análise da concreta configuração da 
lei de valor reforçado que criou a ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social, resulta que 
deve dar -se por preenchida a exigência de previsão parlamentar de um regime geral das contribuições 
financeiras, sendo que – neste caso concreto – a definição parlamentar dos princípios gerais aplicáveis 
ao regime de taxas e demais contribuições financeiras se apresenta até mais pormenorizado do que 
seria exigível a um regime geral fixado por lei parlamentar.»

b) Não se verifica a alegada inconstitucionalidade material (por violação dos arts. 2º e 13º n.º 1 
da CRP – que incorporam os princípios da legalidade e da igualdade) dos arts. 7º n.º 1 e 2 daquele 
Regime Legal aprovado como Anexo I ao citado DL n.º 103/2006, de 7/6, bem como do seu Anexo II, 
já que não se verifica qualquer desproporção intolerável, pois, no caso concreto da taxa de regulação 
e supervisão, o respectivo montante é calculado tendo em conta a inserção de cada entidade na res-
pectiva categoria, em função do meio de comunicação social (cfr. o n.º 1 do art. 5º do Anexo I ao DL 
n.º 103/06), e subcategoria, estabelecida com base na intensidade da actividade de regulação exigida, 
existindo uma proporção directa entre a exigência de regulação e supervisão e o aumento dos indica-
dores estabelecidos no art. 7º do mesmo Anexo.

3.2. Do assim decidido discorda o recorrente, continuando a sustentar que, uma vez que as pres-
tações coactivamente exigidas às entidades reguladas, aqui em causa, têm a natureza de verdadeiros 
impostos, as normas dos arts. 3º n.º 1 e 5º, n.º 1, do Anexo I ao DL n.º 103/2006, de 7/6, são inconsti-
tucionais, por violação dos arts. 103º n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP, dado terem sido criadas por 
Decreto -Lei do Governo, em desrespeito do princípio da legalidade tributária;

 - e, se assim se não entender e, pelo contrário, se considerar que estamos perante uma taxa, então 
são materialmente inconstitucionais, por violação do disposto nos arts. 2º e 13º, n.º 1, da CRP, os arts. 7º, 
1 e 2 do mesmo Regime Legal aprovado no Anexo I do dito DL e o seu Anexo II, pois a fixação dos 
critérios para a sua determinação daquela ofende preceitos constitucionais.

3.3. A recorrida ERC pugna pelo reconhecimento da natureza de taxa à prestação em causa, por-
quanto obedece aos requisitos da bilateralidade e proporcionalidade e, se assim se não entender, então 
tal tributo sempre caberia na categoria das “contribuições financeiras a favor de entidades públicas” 
pelo que as normas questionadas não violam os nºs. 2 e 3 do art. 103º e da alínea i) do n.º 1 do art. 165º 
da CRP, nem quaisquer outras normas constitucionais.

3.4. As questões a decidir no recurso são, portanto, as de saber se é ilegal a liquidação do tributo 
impugnado, em virtude da alegada inconstitucionalidade material dos arts. 3º n.º 1 e 5º, n.º 1, ambos 
do Regime das Taxas da ERC aprovado pelo DL n.º 103/2006, de 7/6 (por violação do princípio da 
legalidade tributária, na sua vertente de reserva relativa de competência legislativa para a criação de 
impostos – arts. 103º n.º 2 e 165º n.º 1, alínea i) da CRP), ou em virtude da alegada inconstitucionalidade 
material dos arts. 7º nºs 1 e 2 do Regime das Taxas da ERC (aprovado por aquele mesmo diploma e 
constante do seu Anexo I) e cujos critérios base para a fixação do respectivo valor constam do Anexo 
II do mesmo DL., por violação dos arts. 2º e 13º n.º 1 da CRP (violação dos princípios da legalidade 
e da igualdade).

Vejamos.
4. Quanto à inconstitucionalidade material dos arts. 3º n.º 1 e 5º, n.º 1, do Regime das Taxas da 

ERC  - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, aprovado pelo DL n.º 103/2006, de 7/6 (por 
violação do princípio da legalidade tributária, na sua vertente de reserva relativa de competência legis-
lativa para a criação de impostos – arts. 103º n.º 2 e 165º n.º 1, alínea i) da CRP):

4.1. As questionadas normas do Regime das Taxas da ERC  - Entidade Reguladora para a Comu-
nicação Social aprovado (como Anexo I) pelo DL n.º 103/2006, de 7/6, que o recorrente alega serem 
inconstitucionais, dispõem o seguinte:

Artigo 3º  - Natureza e espécies de taxas da ERC — Entidade Reguladora para a Comuni-
cação Social

«1 – As taxas definidas no presente decreto -lei visam remunerar de forma objectiva, transparente 
e proporcionada o exercício pela ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social das suas 
atribuições de regulação e supervisão das actividades de comunicação social, bem como promover os 
padrões de eficiência dos mercados correspondentes.

(…)»
Artigo 5º  - Categorias da taxa de regulação e supervisão
«1 – A taxa de regulação e supervisão incide sobre os operadores das seguintes categorias de meios 

e suportes de comunicação social, sendo o seu montante calculado de acordo com os custos relativos 
imputáveis a cada uma delas pelo desenvolvimento da actividade contínua e prudencial permanente 
de regulação e supervisão:

a) Imprensa;
b) Rádio;
c) Televisão;
d) Cabo;
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e) Comunicações móveis;
f) Sítios informativos submetidos a tratamento editorial.
(…)»
4.2. Como se disse, a primeira questão que importa apreciar é a de saber se estas normas violam 

o princípio da legalidade tributária, na sua vertente de reserva relativa de competência legislativa para 
a criação de impostos – arts. 103º n.º 2 e 165º n.º 1, alínea i) da CRP), por terem sido aprovadas por 
Decreto -Lei do Governo (o DL n.º 103/06, de 7/6).

É que o recorrente sustenta que as prestações ali previstas têm a natureza de verdadeiros impostos 
e que, por isso, não poderiam ter sido criados por Decreto -Lei do Governo, em desrespeito do princípio 
da legalidade tributária.

Sobre a questão se debruçou já o Tribunal Constitucional (1) em várias decisões, bem como 
este STA (no ac. de 7/12/2010, proc. n.º 0582/10, referido, aliás, pelo MP), em termos com os quais 
concordamos, no sentido de que «as taxas de regulação, entre as quais se conta a questionada “taxa 
de regulação e supervisão”, são figuras que se encontram a meio caminho entre a taxa e o imposto, 
não podendo ser qualificadas como verdadeiras e próprias taxas, por não se dirigirem à compensação 
de prestações efectivas, nem verdadeiros e próprios impostos, pois que o seu propósito não reside na 
“pura e simples” angariação de receita” (…), antes tendo por finalidade a compensação de prestações 
de que se presumem causadores ou beneficiários grupos de operadores económicos que se distinguem 
com clareza do todo da comunidade.»

Assim, em concordância com a fundamentação ali constante, é de concluir que estamos, no caso, 
«perante verdadeiras contribuições, isto é, prestações pecuniárias e coactivas exigidas por uma entidade 
pública em contrapartida de prestações administrativas presumivelmente provocadas ou aproveitadas pelo 
sujeito passivo» [o citado aresto do STA dá conta de que é este, igualmente, o entendimento proposto 
pelo Prof. Sérgio Vasques (2); já em Parecer junto aos autos (a fls. 99 a 142) pela entidade recorrida, o 
Prof. Gomes Canotilho conclui (no segmento final do Ponto 3.6) que as taxas aplicadas pela ERC são 
verdadeiras taxas (ou tributos que comungam do mesmo regime)].

Ora, concluindo -se que o tributo aqui em causa tem a natureza de «contribuição», afastada fica 
a alegada inconstitucionalidade (por violação do princípio da legalidade tributária, na sua vertente de 
reserva relativa de competência legislativa para a criação de impostos – arts. 103º n.º 2 e 165º n.º 1, 
alínea i) da CRP), por parte dos normativos questionados.

Com efeito, como se exara no citado aresto deste STA, de 7/12/2010, cuja fundamentação estamos 
a seguir de perto, embora reconhecendo «que a resposta a esta questão não é consensual na doutrina, 
mas ponderando que o juiz deve procurar obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito 
(cfr. a parte final do n.º 3 do artigo 8º do Código Civil), em prol da igualdade na aplicação da lei», é de 
acolher, neste âmbito, a jurisprudência do Tribunal Constitucional no sentido de que, desde a revisão 
constitucional de 1997 apenas o regime geral das contribuições financeiras está sujeito à reserva de lei 
parlamentar (cfr. a parte final da alínea i) do art. 167º da CRP) e que essa exigência constitucional foi 
cumprida no caso concreto da taxa de regulação e supervisão da ERC, pois que, da análise da concreta 
configuração da lei de valor reforçado que criou a ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação 
Social, em especial do art. 51º dos seus Estatutos, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8/11, resulta que 
deve dar -se por preenchida a exigência de previsão parlamentar de um regime geral das contribuições 
financeiras.

E, na verdade, conforme se diz no ac. n.º 613/08, do Tribunal Constitucional, referido na sentença 
recorrida, «… na falta de um regime geral fixado por lei parlamentar, deve dar -se por suficientemente 
protector da reserva de lei parlamentar o preceituado na própria lei de valor reforçado que criou a 
ERC  - Entidade Reguladora para a Comunicação Social. É que o legislador parlamentar, através do 
n.º 1 do artigo 51º dos Estatutos da ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro, não se 
limitou a remeter para o legislador governamental a fixação das taxas (e demais contribuições finan-
ceiras  - acrescenta o Tribunal) devidas àquela 2entidade administrativa independente”.

A criação de taxas e demais contribuições financeiras, para efeitos de inclusão nas receitas 
da ERC, consta expressamente da alínea b) do artigo 50º dos Estatutos da ERC, aprovados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de Novembro. Sucedeu apenas que, nos termos do já referido n.º 1 do artigo 51º 
do mesmo diploma, se remeteu para decreto -lei do Governo a determinação de: i) critérios de 
incidência; ii) requisitos de isenção; iii) valor das taxas. Daqui decorre que foi a Assembleia da 
República quem, mediante lei de valor reforçado (cfr. n.º 3 do artigo 112º e alínea a) do n.º 6 do 
artigo 168º, ambos da CRP) criou expressamente as taxas e demais contribuições financeiras a 
suportar pelas entidades sujeitas à regulação e supervisão da ERC, remetendo para decreto -lei a 
sua concretização.

Mas, ainda mais relevante, o próprio legislador parlamentar não se furtou a fixar estritos li-
mites de conteúdo ao diploma legal regulamentador das taxas e demais contribuições financeiras. 
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Pelo contrário, o legislador parlamentar fixa os princípios fundamentais a respeitar pela legislação 
densificadora, a saber:

a) Critérios para fixação das taxas (e demais contribuições financeiras), de acordo com princípios 
de objectividade, transparência e proporcionalidade “cfr. n.º 2 do artigo 51º dos Estatutos da ERC, 
aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 08 de Novembro;

b) Delimitação dos sujeitos passivos das taxas (e demais contribuições financeiras) “cfr. n.º 4 do 
artigo 51º dos Estatutos da ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 08 de Novembro;

c) Tendencial sinalagmaticidade entre a actividade de regulação gerada pelo sujeito passivo e o 
montante da taxa (e demais contribuições financeiras) a suportar” cfr. n.º 4 do artigo 51º dos Estatutos 
da ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 06 de Novembro,

d) Periodicidade da liquidação e pagamento das taxas (e demais contribuições financeiras) “cfr. 
n.º 5 do artigo 51º dos Estatutos da ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 08 de Novembro.

Em suma, da análise da concreta configuração da lei de valor reforçado que criou a ERC  “En-
tidade Reguladora para a Comunicação Social, resulta que deve dar -se por preenchida a exigência de 
previsão parlamentar de um regime geral das contribuições financeiras, sendo que “neste caso concreto 
“a definição parlamentar dos princípios gerais aplicáveis ao regime de taxas e demais contribuições 
financeiras se apresenta até mais pormenorizado do que seria exigível a um regime geral fixado por 
lei parlamentar»  - no mesmo sentido cfr., ainda, os acs. do Tribunal Constitucional n.º 365/2008 e 
n.º 261/2009. (3)

Em suma, os art. 3º n.º 1 e 5º, n.º 1 do Regime das Taxas da ERC – Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social, aprovado pelo DL n.º 103/2006, de 7/6, não padecem da inconstitucionalidade 
que lhes é imputada pelo recorrente (violação dos artigos 103º n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP), 
improcedendo, assim, a conclusão A) das alegações de recurso.

5. Quanto à inconstitucionalidade material (por violação dos princípios da legalidade e da igual-
dade  - arts. 2º e 13º n.º 1 da CRP) quer dos arts. 7º nºs. 1 e 2 do referido Regime das Taxas da ERC, 
quer do Anexo II ao DL n.º 103/6 (Anexo II que estabelece os critérios base para a fixação do valor 
das taxas de regulação e supervisão):

5.1. Dispõe -se no mencionado art. 7º do Regime Geral das Taxas da ERC:
Artigo 7º  - Distribuição dos encargos em sede de taxa de regulação e supervisão
«1  - O método de fixação da taxa de regulação e supervisão, constante do anexo II ao presente 

decreto -lei e do qual faz parte integrante, assenta numa distribuição dos encargos de regulação e 
supervisão contínuas e prudenciais entre os diversos operadores de comunicação social, segundo os 
seguintes critérios:

a) Volume de trabalho repercutido na actividade reguladora;
b) Complexidade técnica da actividade reguladora;
c) Características técnicas do meio de comunicação utilizado;
d) Alcance geográfico do meio de comunicação utilizado;
e) Impacte da actividade desenvolvida pelo operador de comunicação social.
2  - Os critérios repercutidos no método de fixação da taxa de regulação e supervisão constante 

do anexo II ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante determinam o quantitativo da taxa 
a suportar, que será reproduzido por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da comunicação social, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 51º dos Estatutos 
da ERC  - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de 
Novembro».

E o Anexo II do mesmo DL n.º 103/2006, de 7/6, é do teor seguinte:
«ANEXO II
Método de determinação do valor das taxas de regulação e supervisão da ERC  - Entidade Regu-

ladora para a Comunicação Social.
(nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 51º dos Estatutos da ERC — Entidade Reguladora para 

a Comunicação Social, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro)
Critérios base para a fixação do valor das taxas:
1º O valor das taxas corresponde ao valor da unidade de conta processual, fixada ao abrigo dos 

artigos 5º e 6º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 212/89, de 30 de Junho, na redacção introduzida pelo Decreto-
-Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro;

2º O valor da unidade de conta processual, para efeitos de fixação das taxas, reporta -se, respecti-
vamente, ao dia 31 de Dezembro do ano anterior, quando o pagamento seja devido no mês de Janeiro, 
e ao dia 30 de Junho do mesmo ano, quando o pagamento seja devido no mês de Julho;

3º O valor da unidade de conta processual será actualizado anualmente, em função do salário 
mínimo nacional, sem prejuízo de outro prazo que venha a ser fixado pela lei aplicável à data do facto 
gerador da dívida tributária.
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(Em unidades de conta)

Imprensa Rádio Televisão Operadores
de cabo

Operadores
de telemóveis ISP

Regulação Alta ……. valor individual 50 85 562 422 281 0
Regulação Média … valor individual 3 33 148 127 0 0
Regulação Baixa.... valor individual 1 4 0 34 0 0

 5.2. Do que resulta das alegações (cfr. os respectivos nºs. 25 a 35) e da Conclusão B) do recurso, 
esta inconstitucionalidade deriva, no entender do recorrente, de não estar fundamentada a fixação dos 
critérios contemplados pela lei para a determinação da taxa, pois que, sendo certo que basta à noção 
de taxa a possibilidade de utilização de um bem semi -público, no caso, em vez de ajustar o critério 
de fixação aos custos necessários à prestação, o legislador vai buscar elementos relativos ao próprio 
beneficiário do serviço e ao modo como desenvolve a sua actividade, acrescendo que se elencam ele-
mentos distintivos que em nada contribuem para estabelecer diferença nos custos da prestação, pois as 
características técnicas, o alcance geográfico e o impacte do operador, em nada implicam os serviços 
que a ERC presta aos órgãos de comunicação social.

E, além disso, a sua utilização provoca situações de desigualdade, pois sendo a mesma a prestação 
a realizar pela ERC aos órgãos de comunicação social, resultará que a taxa será mais elevada no caso 
de regulação alta.

Vejamos:
5.3. No que se refere a esta categoria de taxas (regulação e supervisão) diz -se no Preâmbulo do 

DL 103/2006, o seguinte:
«Em primeiro lugar, a taxa de regulação e supervisão visa remunerar os custos específicos incorridos 

pela actividade da ERC, atendendo às características técnicas, alcance geográfico, volume e impacto 
social relativo da actividade de comunicação social desenvolvida pelo operador em causa.

Esta actividade implica um diferente dispêndio de tempo no desenvolvimento da actividade perma-
nente de regulação e supervisão, consoante os meios de suporte, a complexidade técnica, o volume de 
trabalho e a área de cobertura inerentes aos diversos meios de comunicação social. Desta forma, e para 
que ocorra uma correcta redistribuição dos custos efectivamente incorridos na realização desta activi-
dade pelas diversas entidades a que se refere o artigo 6º dos Estatutos da ERC — Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social, criou -se um sistema de categorias que distingue diversas intensidades da 
função regulatória requerida (regulação alta, média e baixa).»

Colhe -se, assim, deste elemento interpretativo, que, para efeitos do critério na fixação da taxa, o 
legislador ponderou e valorou quer as diversas especificidades relativas aos sujeitos passivos daquela, 
quer a actividade permanente de supervisão e regulação por parte da ERC, no intuito, precisamente, de 
redistribuir os custos de tal prestação por parte da ERC, em função das diversas intensidades regulatórias 
que as ditas especificidades implicam, sendo certo que também se afigura adequado considerar que 
o esforço da regulação se intensificará se for maior o alcance geográfico ou o impacte da actividade 
desenvolvida pelo operador.

Ora, segundo os arts. 5º a 7º do Regime, o cálculo da taxa de regulação e supervisão é feito por 
reporte a uma classificação das entidades que prosseguem actividades de comunicação social, conforme 
a específica actividade que elas concretamente desenvolvem, e cada uma destas categorias é dividida 
em diversas subcategorias, de acordo com a intensidade da regulação e supervisão postulada para cada 
operador em concreto, sendo que a inclusão em tais subcategorias é feita com recurso a índices ali 
também especificados.

Assim, a própria intensidade da regulação e supervisão por parte da ERC, é elemento que, igual-
mente, o legislador teve em conta para efeitos do critério de fixação dos custos necessários à prestação 
em causa, interligando -o com os restantes índices ali especificados. Ou seja, o legislador não consi-
derou, apenas, elementos relativos ao próprio beneficiário do serviço e ao modo como desenvolve a 
sua actividade.

A este propósito refere, aliás, o Prof. Gomes Canotilho, no Ponto 6.3. do Parecer supra referen-
ciado, o seguinte:

«Também não nos suscita dúvidas a constitucionalidade da taxa de regulação e supervisão à luz 
do princípio da proporcionalidade. (…)

Ora, no caso concreto da taxa de regulação e supervisão o montante do valor da taxa é calculado 
tendo em conta a inserção de cada entidade na respectiva categoria, atendendo ao tipo de meio de co-
municação (imprensa, rádio, televisão, cabo, comunicações móveis, sítios informativos submetidos a 
tratamento editorial – artigo 5º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 103/2006), e subcategoria, que é estabelecida 

Taxa de regulação e supervisão 
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com base na intensidade da actividade de regulação exigida, como já vimos. Bem se compreenderá que 
as necessidades de supervisão são directamente proporcionais, por exemplo, ao alcance geográfico do 
meio de comunicação utilizado, o qual permite diferenciar deste ponto de vista uma publicação nacional, 
de uma publicação regional; ou ao impacte da actividade desenvolvida pelo operador de comunicação 
social, uma vez que a actividade de regulação de um meio audiovisual é claramente superior ao de uma 
publicação periódica doutrinal, por exemplo. Em suma, afigura -se claro e transparente que as exigências 
de regulação e supervisão são cada vez mais intensas à medida que aumentam os indicadores estabe-
lecidos pelo art. 7º, pelo que nos parece perfeitamente razoável e aceitável um sistema de graduação 
da taxa que tenha em consideração os factores aí enumerados.

Sucede, ainda, que o legislador optou por fixar uma taxa anual para a remuneração global dos 
serviços de regulação e supervisão, e não uma taxa individualizada referida a cada actividade realizada. 
Não se encontra, porém, qualquer entrave jurídico à solução gizada. De facto, não existe nenhuma 
imposição legal que obrigue a quantificar o pagamento das taxas por actos individualmente pratica-
dos, podendo, em tese, optar -se pelo modelo de pagamento global de um conjunto de serviços, como 
parece ser o resultante da taxa de regulação e supervisão em análise. Ponto é que se possa dizer que a 
fórmula encontrada pelo legislador corresponde à remuneração de serviços prestados pela ERC àquela 
categoria de pessoas em particular.

Ora, a existência de um mercado concorrencial, sobretudo no plano dos produtos e conteúdos 
oferecidos, exige um acompanhamento diário, o qual não é susceptível de individualização por cada 
acto praticado e que beneficia directamente os operadores nesse mercado». (4)

Perante o exposto e porque, em face do teor dos normativos (os arts. 7º nºs. 1 e 2 do Regime da 
Taxas da ERC, bem como o Anexo ao DL n.º 103/06) cuja inconstitucionalidade vem invocada, se nos 
afigura correcto este entendimento, sendo que, por outro lado, o recorrente também não demonstra 
objectivamente em que termos é que tais normas ofendem os princípios constitucionais da legalidade e 
da igualdade previstos nos invocados arts. 2º e 13º n.º 1 da CRP, para os quais se limita a fazer remissão 
genérica, é de concluir, aderindo à jurisprudência firmada no citado ac. do STA, de 7/12/2010, proc. 
n.º 0582/10, que os critérios que presidem à fixação do montante da “taxa de supervisão e regulação”, 
constantes do art. 7º do Regime das Taxas da ERC e do anexo II do Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7/6, 
«cumprem os objectivos que lhes são assinalados pelo n.º 2 e 4 do artigo 51º da Lei n.º 53/2005, de 
8 de Novembro (fixação do montante do tributo de forma objectiva, transparente e proporcionada, 
entendendo -se esta como a proporção dos custos necessários à regulação das suas actividades), não 
sendo, como tal, violadores dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da igualdade, pois 
que as distinções que operam para efeitos de fixação do valor do tributo se não revelam arbitrárias e 
desprovidas de fundamento material bastante».

E, assim tendo decidido também a sentença recorrida, deve ser confirmada, improcedendo, con-
sequentemente, as Conclusões do recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 13 de Abril de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques 
da Silva.

(1) Cfr. os acs. nºs. 365/2008, de 2/7, proc. n.º 22/2008  - DR, 2ª Série, n.º 155, 12/8/2008, pp. 35822/35828; 613/08, de 
10/12/; 261/09, de 26/5; 315/09, de 9/7; e 361/09, de 9/7; bem como as decisões sumárias nºs. 66/09, de 11/2; 87/09, de 4/3; 
200/09, de 30/4; 358/09, de 22/7; e 362/09, de 29/07, todos disponíveis no sítio do Tribunal Constitucional.

(2) «As taxas de regulação económica em Portugal: uma introdução», in As Taxas da Regulação Económica em Portu-
gal, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 31 a 33; e O Princípio da Equivalência como Critério de Igualdade Tributária, Coimbra, 
Almedina, 2008, em especial pp. 197 a 199).

(3) No sentido de que, na falta de regime geral das contribuições financeiras, se exigirá, pelo menos, que o DL que aprove 
uma imposição dessa natureza deve ser emitido ao abrigo de uma autorização legislativa, parece pronunciar -se Suzana Tavares da 
Silva, As Taxas e a Coerência do Sistema Tributário, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, Outubro/2008, p. 17.

(4) Cfr., no sentido da aceitação, relativamente a esta matéria, da conformidade constitucional, em termos do princípio 
da proporcionalidade, os autores também referenciados no acórdão do STA, de 7/12/2010. 

 Acórdão de 13 de Abril de 2011.

Assunto:

Execução de julgado tributário. Recurso. Indemnização por garantia indevida.
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Sumário:

 I — O disposto no n.º 2 do artigo 142.º do CPTA, interpretado extensivamente atendendo 
à sua ratio fundamentadora, não constitui obstáculo legal ao conhecimento de 
recurso interposto de decisão judicial proferida em execução de julgado anula-
tório de acto de liquidação de imposto no qual tenha sido reconhecido o direito 
da requerente a indemnização por garantia indevidamente prestada.

 II — O artigo 53.º da LGT consagra o direito do contribuinte a ser indemnizado, total 
ou parcialmente, pelos prejuízos resultantes da prestação de garantia bancária 
ou equivalente que tenha oferecido para obter a suspensão da execução fiscal, no 
caso de esta vir a revelar -se indevida por força do vencimento do procedimento ou 
processo tributário em que era controvertida a legalidade da dívida exequenda, 
podendo essa indemnização ser formulada tanto nesse procedimento ou processo 
tributário, como autonomamente.

 III — O artigo 171.º do CPPT visou, tão só, regulamentar o modo de requer a indem-
nização no próprio procedimento ou processo tributário, e não regulamentar o 
modo de a requer através do meio processual autónomo (principal ou acessório) 
adequado para o efeito.

 IV — Não tendo o lesado exercido esse direito através do referido enxerto no procedimento 
ou processo tributário, não dispondo de decisão que condene a Administração 
ao pagamento da aludida indemnização, não estando, assim, esta obrigada ao 
seu pagamento em execução espontânea do julgado, pode, ainda assim, o lesado 
formular esse pedido em execução coerciva do julgado anulatório, isto é, no meio 
processual acessório do processo tributário onde foi anulada a dívida garan-
tida.

Processo n.º 1032/10 -30.
Recorrente: Director -Geral dos Impostos.
Recorrido: Modelo Continente SGPS, 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 – O Director -Geral dos Impostos recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Porto, de 30 de Junho de 2010, que em apenso para execução de julgado 
ao processo de impugnação que correu termos naquele tribunal sob o n.º 205/00/11 e em que era im-
pugnante Modelo Continente, SGPS, S.A., julgou procedente a execução de julgado, reconhecendo o 
direito da exequente ao recebimento da quantia relativa a encargos com a prestação e manutenção 
da garantia, no montante de 275.630,43 e condenou a executada a pagar à requerente/exequente, no 
prazo de 30 dias, a quantia indicada em a), acrescida de juros de mora á taxa legal, desde o fim desse 
período até efectivo e integral pagamento.

O recorrente termina as suas alegações de recurso apresentando as seguintes conclusões:
I. Vem o presente recurso apresentado da sentença proferida em 30/06/2010 que concluiu pela 

não verificação das excepções suscitadas de intempestividade do pedido e meio impróprio, e julgou 
procedente a execução de julgado.

II. A sentença recorrida entende que a impugnante não está impedida de ser ressarcida do 
prejuízo sofrido com a prestação de garantia bancária, mesmo não tendo sido pedido no âmbito da 
impugnação judicial.

III. E fundamenta a decisão no disposto no artigo 100.º da LGT, apelando à plena reconstituição 
da legalidade em caso de procedência de impugnação judicial e determina o reembolso dos encargos 
nos termos do artigo 173.º n.º 1 do CPTA.

IV. Sustenta também a sua decisão no n.º 3 do artigo 53.º da LGT, que concede a possibilidade 
de requerer autonomamente a indemnização pelos prejuízos da prestação de garantia.

V. Contudo salvo o devido respeito, a sentença recorrida errou na interpretação do direito apli-
cável, pois o artigo 171.º do CPPT vem regulamentar o disposto no artigo 53.º da LGT, determinando 
o modo como deve ser formulado o pedido de indemnização, que não é por isso, automático.

VI. E nos termos do n.º 2 do art. 171º do CPPT, a indemnização tem de ser requerida no âmbito 
do processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda, ou seja, deve ser solicitada 
na reclamação, impugnação ou recurso ou em caso de o seu fundamento ser superveniente no prazo 
de 30 dias após a sua ocorrência.

VII. Assim, a ora exequente apresentou a Impugnação judicial da liquidação adicional de IRC/1994 
em 10 de Setembro de 1999 e prestou garantia bancária em 21/01/2000. Pelo que, podemos concluir 
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que a causa de pedir, ou seja a prestação da garantia foi posterior ao termo do prazo legal da impug-
nação judicial.

VIII. Ou seja, o requerimento de indemnização por garantia indevida devia ter sido apresentado 
no prazo de 30 dias depois da prestação de garantia a fim de ser apreciado e decidido em sede de 
impugnação judicial. E a isso não obstava que a impugnante viesse em momento posterior ao pedido, 
juntar aos autos os documentos comprovativos dos encargos suportados.

IX. Não tendo sido formulado esse pedido em sede de Impugnação judicial que lhe foi favorável, 
não o pode agora formular em sede de execução de julgados da sentença dos autos de impugnação. 
Isto porque, a plena reconstituição da legalidade no caso de procedência de impugnação judicial a 
que se refere o artigo 100.º da LGT, não implica o pagamento automático de uma indemnização não 
solicitada, nem decidida nessa sede.

X. Neste sentido tem vindo a decidir o STA, nomeadamente, nos doutos Acórdãos do STA Rec. 
n.º 400/06 de 12/12/2006, Rec. n.º 633/07 de 21/11/2007 e Rec. n.º 998/07 de 20/02/2008 (Sob consulta 
in www.dgsi.pt).

XI. A douta sentença recorrida decide ainda, pela possibilidade de a Exequente formular o pedido 
através do processo de execução de julgado, fundamentando a decisão nos artigos 146º nº1 do CPPT 
e artigo 173º e seguintes do CPTA.

XII. De facto, o artigo 146.º n.º 1 do CPPT refere que a execução das decisões dos Tribunais 
Tributários segue actualmente o disposto no artigo 173.º e seguintes do CPTA, contudo a Entidade 
ora Recorrente entende que a sentença recorrida fez uma errada interpretação destas disposições 
legais;

XIII. Veja -se a alínea a) da decisão em que é usada precisamente a expressão “reconheço o 
direito da exequente ao recebimento da quantia relativa a encargos com a prestação e manutenção da 
garantia bancária, no montante de 275.630,43 euros;” (destaque de nossa responsabilidade).

XIV. Contrariamente ao entendimento preconizado na douta sentença, o pedido de indemnização 
tem de ser expresso, e formulado em termos específicos e no momento próprio.

XV. Ou seja, a procedência da impugnação não implica automaticamente o reembolso das des-
pesas com a garantia bancária prestada, pois a impugnante não fez qualquer pedido nesse sentido em 
sede de impugnação judicial.

XVI. A sentença recorrida sustenta a sua posição no disposto no artigo 100.º da LGT, incidindo 
sobre a obrigação que impende sobre a Administração Fiscal de reconstituir a legalidade ou situação 
objecto do litígio. Mas a interpretação de tal artigo não pode ser feita de molde a ultrapassar o de-
terminado na sentença a executar.

XVII. Donde, não pode a sentença recorrida “reconhecer um direito” numa acção de execução 
que não está para isso destinada, e assim, colmatar uma falta da responsabilidade exclusiva da ali 
requerente, ao não requerer em sede própria a indemnização pelas despesas com a garantia bancária 
prestada para suspender um processo de execução fiscal.

XVIII. Aliás a única jurisprudência citada em abono da tese da Sentença “a quo” refere -se a um 
acórdão do STA que nada tem a ver com direito fiscal.

XIX. Por tudo o supra exposto, entende a Entidade ora Recorrente que a sentença recorrida 
padece de erro de julgamento na interpretação das disposições legais citadas, pelo que não pode ser 
mantida na parte em que se recorre.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser concedido provimento ao 
presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada a sentença recorrida quanto à alínea a) 
e parte da alínea b) da Decisão, com as legais consequências.

2 – Contra -alegou a recorrida concluindo nos seguintes termos:
13. O presente recurso jurisdicional é legalmente inadmissível, por violação do disposto no ar-

tigo 142 n.º 2 do CPTA (“a contrario”), ex vi do artigo 146º nº1 do CPPT, pelo que deve ser extinto.
Sem prejuízo,
15. Do disposto no artigo 53.º n.º 3 da LGT, redacção aplicável, advém claramente que o pedido 

de indemnização dos encargos incorridos com a prestação e manutenção de garantia indevida pode 
não só ser formulado no respectivo processo de impugnação, como também autonomamente.

16. Por sua vez, e do disposto no artigo 100º do mesmo diploma legal, em caso de procedência 
de impugnação judicial, a AF está obrigada à “imediata” e plena reconstituição” da situação que 
existiria se não tivesse sido praticado o acto tributário ilegal.

17. Conforme se afirma no douto Acórdão deste Venerando STA, de 12.04.2007, Proc. 030897A,  
a execução do acórdão anulatório de acto administrativo consiste na prática pela Administração dos 
actos e operação materiais necessários à reintegração da ordem jurídica violada, por forma a resta-
belecer a situação do interessado à data do acto e reconstituí -la, no presente, como se o acto ilegal 
não tivesse sido praticado

18. É este, aliás, o sentido do disposto no artigo 173.º n.º 1 do CPTA, ex do artigo 146.º n.º 1 do 
CPPT.
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19. Se o acto de liquidação em questão “anulado pela douta decisão judicial exequenda” não 
tivesse sido praticado, a Exequente não teria prestado e mantido a garantias bancária “sub judice” 
e, por isso, logicamente que não teria incorrido nos respectivos encargos, devidamente comprovados 
nestes autos.

20. Sendo certo que a LGT prevalece sobre o CPPT, conforme reconhece o artigo 1.º do CPPT 
e atento o sentido da Lei de Autorização Legislativa que serviu de base à aprovação do CPPT (cfr. 
alínea c) do n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 87 -B/98, de 31/12), e conforme, aliás, é entendimento Ju-
risprudencial e Doutrinal unânime.

21. Logo, os artigos 53.º e 100.º da LGT (redacção aplicável) prevalecem e 
sobrepõem -se ao disposto no artigo 171.º do CPPT (redacção aplicável).

22. Por outro lado, as normas relativas ao regime de execução de julgados reportam -se às 
garantias dos contribuintes – regime, este, integrado no denominado “princípio da legalidade” (cfr. 
artigo 103.º n.º 2 e 3 da CRP) “pelo que o Governo não poderia ter legislado, ao “decretar” o CPPT, 
em sentido diferente daquela lei de autorização legislativa: aquela matéria integra -se na reserva re-
lativa de competência legislativa da Assembleia da República (cfr. artigos 122.º n.º 2, 198.º n.º 1 b) e 
165º n.º 1 i) da CRP).

23. É este, aliás, o sentido decisório unânime da Jurisprudência deste Venerando STA.
24. Deste modo, o artigo 171.º do CPPT, se interpretado no sentido de que o contribuinte não pode 

pedir autonomamente, em sede de execução de julgados, a indemnização pelos encargos incorridos 
com a prestação e manutenção da garantia, ainda que decorridos mais de 30 dias contados da data 
da prestação da garantia, padece de inconstitucionalidade orgânica.

Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento de V. Exas., ordenada a 
extinção da presente instância de recurso jurisdicional ou, subsidiariamente, negando provimento 
ao presente recurso jurisdicional e mantendo a douta Sentença recorrida, V. Exas., farão, como 
sempre, inteira JUSTIÇA.

3 – Tendo vista dos autos, o Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal veio dizer (fls. 171) 
que: «(…) tendo o processo de execução de julgado sido instaurado em 28.01.2008 (fls. 12): a) a eventual 
intervenção do Ministério Público pressupõe prévia notificação (artigo 146º nº1 CPTA); b) no caso “sub 
judicio” o Ministério Público não emite pronúncia sobre o mérito do recurso jurisdicional, considerando 
que não estão em causa direitos fundamentais dos cidadãos, interesses públicos especialmente relevantes 
ou algum dos bens e valores referidos no art. 9º n.º 2 CPTA (art. 146º n.º 1 in fine CPTA)».

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Fundamentação
4 – Questões a decidir
Como questão prévia, importa decidir da admissibilidade do presente recurso jurisdicional, 

pois que a recorrida contra -alega no sentido da sua inadmissibilidade à luz do n.º 2 do artigo 142.º do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), aplicável ex vi do disposto no n.º 1 do 
artigo 146.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)  - cfr. conclusão 1 das suas 
contra -alegações.

Concluindo -se no sentido da admissibilidade do recurso, importa verificar se, como alegado, se 
verificam as alegadas excepções de caducidade do direito de peticionar indemnização por garantia 
indevida e de erro na forma de processo, que o tribunal “a quo” julgou não se verificarem.

5 – Matéria de facto
Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
 - Para apreciação da questão prévia de erro na forma processo invocada pelo Director -Geral dos 

Impostos e pelo Ministério Público:
1) Em 10/9/1999, a ora exequente apresentou impugnação judicial contra a liquidação adicional 

de IRC referente ao ano de 1994, no montante de 1.980.282.005$00.
2) Com data de 21/1/2000, a impugnante apresentou uma garantia bancária, com vista à sus-

pensão da execução fiscal (nº 1821 1999901500104) para cobrança da dívida que tem subjacente a 
liquidação indicada em 1).

3) Por sentença transitada em julgado, proferida em 15 de Janeiro de 2007, no processo que correu 
termos sob o n.º 205/00, foi julgada procedente a impugnação judicial contra liquidação adicional de 
IRC (1994) referida em 1) e anulado o acto de liquidação impugnado.

4) A presente execução de julgados deu entrada em 28/1/2008.
 - Para apreciação do mérito da causa:
a). Pelo Serviço de Finanças de Matosinhos 1 foi instaurada a execução fiscal n.º 1821 

199901500104 para cobrança coerciva da dívida impugnada no processo de impugnação judicial 
que correu termos sob o n.º 205/00.

b). Com vista à suspensão da execução fiscal referida em a), foi apresentada no mesmo Ser-
viço de Finanças, com data de 21/1/2000, a garantia bancária n.º 125 -02 - 0108474, no valor de 
2.158.551.455$00, emitida pelo Banco Comercial Português.
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c). A impugnante pagou pela prestação e manutenção da garantia bancária indicada em b) a 
quantia global de 275.630,43 euros, assim discriminada:

i) em 20/1/2001 – a quantia de 60.765.18€ (6.729,26€ de comissão e 54.035,26€ de imposto de 
selo);

ii) entre 20/4/2000 e 19/10/2001, a quantia trimestral de 6.931,14€ (6.729,26€ de comissão e 
201,88€ de imposto de selo);

iii) entre 21/1/2002 e 21/4/2003, a quantia trimestral de 6.931,13€ (6.729,26€ de comissão e 
201,87€ de imposto de selo);

iv) entre 21/7/2003 e 22/10/2007, a quantia trimestral de 6.931,14€ (6.729,26€ de comissão e 
201,88€ de imposto de selo) – cfr. fls. 16 a 47 dos autos.

6 – Apreciando.
6.1 Questão prévia: Da admissibilidade do recurso
Vem a recorrida, nas suas contra -alegações, suscitar como questão prévia a da admissibilidade do 

presente recurso jurisdicional, alegando ser legalmente inadmissível o recurso jurisdicional interposto 
pelo ERPF, porquanto nos termos do n.º 2 do artigo 142.º do CPTA, ex vi do artigo 146º nº1 do CPPT, 
as decisões judiciais proferidas em execução de julgados, como é o caso, apenas podem ser objecto de 
recurso jurisdicional ”quando declarem a existência de causa legítima de inexecução, pronunciem a 
invalidade de actos desconformes ou fixem indemnizações fundadas na existência de causa legítima de 
inexecução” e decorre do teor da Douta Sentença recorrida (…) que não se verifica qualquer destas 
situações (cfr. os números 1 a 3 das contra -alegações  - a fls. 156 dos autos  - e respectiva conclusão 13 
supra reproduzida).

Vejamos.
Considera a recorrida que o disposto no n.º 2 do artigo 142.º do Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos (CPTA) constitui obstáculo legal ao conhecimento do presente recurso jurisdicional, 
interposto de decisão proferida em execução de julgado tributário, pois que, por força da referida dis-
posição legal, de decisões proferidas em processos desta natureza só seria admissível recurso nos três 
casos nela expressamente mencionados, isto é, quando em execução de julgado se declarasse a existência 
de causa legítima de inexecução, houvesse pronúncia no sentido da invalidade de actos desconformes 
ou fosse fixada indemnização fundada na existência de causa legítima de inexecução.

Não nos parece que a referida disposição legal deva ser interpretada no sentido propugnado pela 
recorrida, pois que, se bem o entendemos, o preceito visa esclarecer que são também decisões de mérito 
 - e como tal recorríveis, nos termos do n.º 1 do artigo 142.º do CPTA, desde que o processo no qual 
foram proferidas seja de valor superior à alçada do tribunal do qual se recorre  -, as decisões judiciais 
proferidas em execução de julgado respeitantes a incidentes de natureza declarativa, sendo esta a jus-
tificação apontada para a referida norma por MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/CARLOS ALBERTO 
FERNANDES CADILHA, em anotação (2) à referida disposição legal (cfr., dos autores, Comentário ao 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2007, pp. 812/813).

Ora, sendo a ratio justificativa do preceito a de evitar a dúvida quanto à recorribilidade das decisões 
proferidas em execução de sentença de conteúdo também declarativo, e não meramente executivo, não 
se vê como se poderia ter por justificável impedir o recurso de uma decisão judicial tributária proferida 
em execução de julgado anulatório de acto tributário que, na medida em que reconhece ao exequente o 
direito a ser indemnizado pelos custos incorridos com a garantia indevidamente prestada, tem também 
natureza declarativa.

É certo que o caso dos autos não está directamente contemplado na letra do n.º 2 do artigo 142.º 
do CPTA, mas, havendo entre os nela contemplados e o dos autos identidade de ratio fundamentante, 
há que interpretar extensivamente o referido preceito legal, pois que se o legislador o tivesse previsto 
certo é que mereceria idêntico tratamento.

De facto, satisfeito o critério da alçada, não se conceberia negar ao requerente a quem uma in-
demnização por garantia indevida fosse negada sem fundamento legal por decisão judicial proferida em 
execução de julgado tributário a possibilidade de dela recorrer, atenta a natureza de direito fundamental 
do direito de acesso aos Tribunais e o princípio da tutela jurisdicional efectiva, nem se concebe que 
tal direito deva ser negado à Administração no caso inverso, pois que não se afiguraria proporcional e 
justificada tal desigualdade de tratamento.

Improcede, deste modo, a contra -alegação da recorrida no sentido da inadmissibilidade do pre-
sente recurso jurisdicional, e, porque não vêm alegados nem se verificam quaisquer outros obstáculos 
ao conhecimento do mérito do recurso, dele haverá que conhecer.

6.2 Da não verificação das excepções de intempestividade e de erro na forma de processo e do 
reconhecimento do direito a indemnização por garantia indevida

A sentença recorrida, a fls. 101 a 103 frente e verso dos autos, julgou inverificadas as excepções 
de erro na forma de processo e de extemporaneidade do pedido de indemnização por garantia indevida 
arguidas pelo Director -Geral dos Impostos na sua contestação e pelo Ministério Público no seu parecer, 
por ter entendido, atento o disposto nos artigos 100.º e 53.º n.º 3 da LGT e a prevalência desta Lei sobre 
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o CPPT, que o pedido de indemnização por garantia indevida pode ser formulado autonomamente, 
designadamente através de processo de execução de julgado (art. 146.º, n.º 1 do CPPT e art. 173.º e ss 
do CPTA), e não apenas no próprio processo de impugnação, no prazo de 30 dias contados do momento 
em que a garantia foi prestada (cfr. sentença recorrida, a fls. 101, verso e 102, frente, dos autos).

Discorda do decidido o Director -Geral dos Impostos, alegando que a sentença recorrida errou na 
interpretação do direito aplicável, pois que nos termos do n.º 2 do art. 171º do CPPT, a indemnização 
tem de ser requerida no âmbito do processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda 
e não tendo sido formulado esse pedido em sede de Impugnação judicial que lhe foi favorável, não o 
pode agora formular em sede de execução de julgados da sentença dos autos de impugnação, porque, 
a plena reconstituição da legalidade no caso de procedência de impugnação judicial a que se refere 
o artigo 100.º da LGT, não implica o pagamento automático de uma indemnização não solicitada, 
nem decidida nessa sede, não podendo a sentença recorrida “reconhecer um direito” numa acção de 
execução que não está para isso destinada, e assim, colmatar uma falta da responsabilidade exclusiva 
da ali requerente, ao não requerer em sede própria a indemnização pelas despesas com a garantia 
bancária prestada para suspender um processo de execução fiscal (cfr. as conclusões das alegações 
de recurso supra transcritas).

Vejamos.
Questão idêntica à que é objecto do presente recurso jurisdicional foi decidida por Acórdão deste 

Supremo Tribunal de 24 de Novembro de 2010, proferido no recurso n.º 1103/09, em termos claros e 
desenvolvidos que merecem a nossa total adesão e que conduzem à total improcedência das alegações 
do recorrente.

Dele se extrai, e aqui se reafirma com os fundamentos dele constantes, a possibilidade de a in-
demnização por garantia indevida ser requerida autonomamente em execução de julgado e podendo 
neste meio processual ser ela decidida e determinada, enquanto decorrência do dever de reconstituir a 
situação hipotética que existiria se o acto ilegal não tivesse sido praticado.

Consignou -se no citado Acórdão, que, com a devida vénia, passamos a transcrever:
«Na perspectiva da Recorrente, a decisão incorreu em erro de julgamento, por incorrecta inter-

pretação e aplicação dos artigos 100.º e 53.º da Lei Geral Tributária e do artigo 171.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, ao julgar que o pedido de indemnização em caso de garantia 
bancária indevidamente prestada pode ser formulado em processo autónomo, mais concretamente, em 
sede de processo de execução de julgado. (…)

Nessa altura já estava em vigor a Lei Geral Tributária, cujo artigo 53.º dispunha o seguinte:

Artigo 53.º

Garantia em caso de prestação indevida

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

2  - O prazo referido no número anterior não se aplica quando se verifique, em reclamação graciosa 
ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços na liquidação do tributo.

3  - A indemnização referida no n.º 1 tem como limite máximo o montante resultante da aplicação 
ao valor garantido da taxa de juros indemnizatórios prevista na presente lei e pode ser requerida no 
próprio processo de reclamação ou impugnação judicial, ou autonomamente. (sublinhado nosso).

4  - A indemnização por prestação de garantia indevida será paga por abate à receita do tributo do 
ano em que o pagamento se efectuou.

Donde resulta, de forma inequívoca, o direito à indemnização do contribuinte em caso de garantia 
indevidamente prestada, em virtude do vencimento de reclamação, impugnação, recurso ou oposição. 
Ou seja, este preceito consagra o direito do contribuinte a ser indemnizado, total ou parcialmente, pelos 
prejuízos resultantes da prestação de garantia bancária ou equivalente que tenha oferecido para obter 
a suspensão da execução fiscal, no caso de esta vir a revelar -se indevida por força do vencimento do 
processo em que era controvertida a legalidade da dívida exequenda, podendo essa indemnização «ser 
requerida no próprio processo de reclamação ou impugnação judicial, ou autonomamente».

O que significa que, segundo a LGT, a pretensão indemnizatória tanto pode ser formulada no 
próprio procedimento ou processo tributário onde esteja a ser controvertida a legalidade da dívida 
garantida, como formulada autonomamente, isto é, de forma autónoma relativamente àquele tipo de 
processo, de forma independente.

A Lei Geral Tributária não estabelece, porém, o prazo limite para a dedução desse pedido no 
procedimento e/ou processo tributário, nem clarifica qual o meio processual que deve ser usado para a 
sua formulação autónoma, embora se deduza que, neste último caso, ele deva ser feito em processo do 
âmbito da jurisdição administrativa e fiscal adequado para a formulação desse tipo de pedidos. (…)
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É certo que, posteriormente, em 1 de Janeiro de 2000, entrou em vigor o Código de Procedimento 
de Processo Tributário, que, no artigo 171.º, veio regulamentar o exercício desse direito, dispondo do 
seguinte modo:

Artigo 171.º

Indemnização em caso de garantia indevida

1  - A indemnização em caso de garantia bancária ou equivalente indevidamente prestada será 
requerida no processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda.

2  - A indemnização deve ser solicitada na reclamação, impugnação ou recurso ou em caso de o 
seu fundamento ser superveniente no prazo de 30 dias após a sua ocorrência.

Tal preceito traduz a reafirmação da faculdade, já enunciada na LGT, de o pedido ser formulado 
no procedimento ou processo tributário onde esteja a ser discutida a legalidade da liquidação da dí-
vida garantida, isto é, logo no seu articulado inicial, ou, no caso de se fundar em facto superveniente 
relativamente a esse articulado, em requerimento posterior a apresentar nesse meio procedimental ou 
processual no prazo de 30 dias após a ocorrência do facto superveniente.

Donde decorre que o artigo 171.º do CPPT visou, tão só, regulamentar o modo de requer a in-
demnização no próprio procedimento ou processo tributário, nos termos previstos na 1ª parte do n.º 3 
do artigo 53.º da LGT, e não regulamentar o modo de a requer no meio processual autónomo ou inde-
pendente previsto na 2ª parte do preceito.

E, por isso, o facto de nada se dizer no CPPT sobre a formulação autónoma do pedido, expressa-
mente autorizada pela LGT, não impede que ele seja feito em processo próprio, acessório ou principal, 
adequado para o efeito.

Aliás, a supremacia ou prevalência da LGT sobre o CPPT, não permite, sequer, sufragar uma 
interpretação do artigo 171.º do CPPT no sentido de que ele quis afastar ou eliminar a possibilidade de 
a indemnização poder ser requerida através do meio processual autónomo referido naquela Lei, pois 
essa exclusão implicaria a inconstitucionalidade orgânica do preceito, tendo em conta que o sentido 
da autorização legislativa em que se baseou o Governo para aprovar o CPPT (concedida pela alínea c) 
do n.º 1 do art. 51.º da Lei n.º 87 -B/98, de 31.12) foi o de compatibilizar as normas do Código de Pro-
cesso Tributário com as da Lei Geral Tributária e regulamentar as normas desta Lei que se mostrassem 
carecidas de regulamentação, e não proceder à sua revogação parcial ou total.

Torna -se, assim, evidente que a intenção do legislador foi a de que esta indemnização pudesse 
ser requerida e definida logo no procedimento ou processo tributário onde se discute a legalidade da 
dívida garantida, sem prejuízo de a parte poder formular essa pretensão em processo autónomo, pois 
só esta leitura permite compatibilizar o direito expressamente consagrado no artigo 53.º da LGT com 
a norma ínsita no artigo 171.º do CPPT. (…)

Resta a questão de saber se, não tendo o lesado exercido esse direito através de acção adminis-
trativa ou do referido enxerto no processo tributário, não dispondo, assim, de decisão que condene a 
Administração ao pagamento da aludida indemnização, não estando esta obrigada ao seu pagamento 
em execução espontânea do julgado, pode, ainda assim, o lesado formular esse pedido em execução 
coerciva do julgado anulatório, isto é, no meio processual acessório do processo tributário onde foi 
anulada a dívida garantida.

Se estivéssemos no domínio do contencioso de plena jurisdição, em que a tutela dos direitos e 
interesses legalmente protegidos é concedida directamente pelo tribunal, sendo este quem dita e delimita 
a protecção jurídica que deve ser concedida reconhecida ao titular do direito subjectivo ou dos inte-
resses legalmente protegidos, não teríamos dúvidas em responder negativamente à questão. Sem uma 
decisão a condenar a Administração ao pagamento de uma indemnização, o contribuinte não poderia 
ir ao processo de execução do julgado pedir essa indemnização.

Todavia, no contencioso tributário a tutela é indirecta, no sentido de que cabe à Administração 
tomar as providências adequadas em ordem a que a decisão anulatória produza os seus efeitos práticos 
normais. E daí que, salvo nos casos de impossibilidade ou de grave prejuízo para o interesse público, 
impenda sobre a Administração, na execução da decisão anulatória, o dever de reconstituir a situação (hi-
potética) que existiria à data do trânsito em julgado, como se o acto ilegal não tivesse sido praticado.

É o que resulta das normas contidas nos artigos 100.º e 102.º da Lei Geral Tributária, que têm o 
seguinte teor:

Artigo 100.º

Efeitos de decisão favorável ao sujeito passivo

A administração tributária está obrigada, em caso de procedência total ou parcial de reclamação, 
impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, à imediata e plena reconstituição da legali-



678

dade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios, se 
for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão.

Artigo 102.º

Execução da sentença

1  - A execução das sentenças dos tribunais tributários e aduaneiros segue o regime previsto para 
a execução das sentenças dos tribunais administrativos.

2  - Em caso de a sentença implicar a restituição de tributo já pago, são devidos juros de mora a 
partir do termo do prazo da sua execução espontânea (redacção dada pelo artigo 83º da Lei n.º 67 -A/2007 
de 31 de Dezembro)

Destes preceitos, conjugados com as normas do CPTA sobre a execução de sentenças de anulação 
de actos administrativos, aplicáveis por força daquele n.º 1 do artigo 102.º da LGT, resulta, pois, que em 
caso de procedência da impugnação (meio judicial onde foi proferida decisão anulatória da liquidação 
em causa nestes autos), a Administração fica obrigada a reconstituir a situação jurídica hipotética, 
repondo a situação que existiria se o acto anulado não tivesse sido praticado, por forma a que a ordem 
jurídica seja reintegrada e o beneficiário da anulação veja reparado os danos sofridos em resultado da 
prática desse acto (cfr. artigo 173.º do CPTA).

Ou seja, para além de a decisão judicial anulatória possuir um efeito constitutivo, que con-
siste na invalidação do acto impugnado, fazendo -o desaparecer do mundo jurídico desde o seu 
nascimento, e deter um efeito inibitório, que afasta a possibilidade de a Administração reproduzir 
o acto com as ilegalidades já declaradas, goza, ainda, de um outro efeito, que é o da reconstitui-
ção da situação hipotética actual, também chamado de efeito repristinatório, reconstitutivo ou 
reconstrutivo, e que passa pela prática dos actos jurídicos e das operações materiais necessárias 
à referida reconstituição e pela eliminação da ordem jurídica de todos os efeitos positivos ou ne-
gativos que a contrariem.

É, pois, indispensável que a Administração pratique, na execução da decisão anulatória, os actos e 
operações materiais necessárias à reintegração da ordem jurídica violada e à reconstituição da situação 
actual hipotética, isto é, restabeleça a situação que o interessado tinha à data do acto ilegal e reconstitua, 
se for caso disso, a situação que o mesmo teria se o acto não tivesse sido praticado.

Ora, na nossa perspectiva, as despesas que o contribuinte teve de suportar com a prestação de 
garantia para obter a suspensão da execução onde estava a ser cobrada a dívida proveniente do acto de 
liquidação ilegal devem ser vistas como um dano emergente da ilicitude desse acto, tendo em conta 
que este gozava do privilégio da executoriedade ou privilégio da execução prévia, determinante da 
sua imediata cobrança coerciva (artigos 18.º do CPT e 60.º do CPPT), e que a suspensão da execução 
dependia da prestação de garantia que o contribuinte se viu, assim, forçado a prestar, pelo que esta 
constitui, ainda, consequência lesiva da actuação administrativa ilegal.

Deste modo, e no âmbito da presente execução de julgado, a indemnização de tais despesas, 
necessariamente assumidas pelo contribuinte para obter a suspensão de eficácia do acto que veio a ser 
eliminado da ordem jurídica por força da sua ilegalidade, traduz -se em operação necessária à reconsti-
tuição da situação económica em que aquele estaria se não tivesse sido praticado o acto ilegal. Por outras 
palavras, a Administração Tributária incorreu na prática de um acto ilegal, forçando o contribuinte a 
recorrer à via judicial para remover essa ilegalidade e a ter de suportar despesas para obter a suspensão 
da cobrança coerciva da dívida que emergia desse acto, pelo que não há razão para que a reconstituição 
da situação que existiria se o acto não tivesse sido praticado não passe pela indemnização desses danos 
que por ele foram directamente provocados.

Em suma, do acto de anulação da liquidação (…) efectuado ao Exequente resulta o dever, para 
a Administração, de reconstituir a situação que actualmente existiria se tal acto ilegal não tivesse sido 
praticado, dever que decorre directamente da lei, sem necessidade de uma decisão declarativa, não 
fazendo hoje sentido a doutrina, antes seguida, de obrigar o contribuinte a munir -se previamente de 
uma prévia decisão condenatória do pagamento dessa indemnização, obtida no processo de impugna-
ção judicial. E é este dever de reconstituição que justifica que a pretensão indemnizatória prevista no 
artigo 53.º da LGT seja requerida e obtida em processo de execução de julgado.

Como bem nota JORGE LOPES DE SOUSA, na obra citada, pág. 159, a razoabilidade desta 
posição «é reforçada com a aplicabilidade aos processos de execução de julgados do novo regime 
previsto no CPTA para a execução de sentenças dos tribunais administrativos (art. 147.º, n.º 1, do 
CPPT), pois, ao contrário do regime anterior, em que nos termos do art. 10.º, n.º 4, do DL n.º 256/77, 
de 21 de Junho, eram excluídas do âmbito do processo as questões de complexa indagação, o novo 
processo de execução de sentenças de tribunais administrativos contém os momentos declarativos ne-
cessários para a definição completa dos direitos do exequente, como se conclui do art. 47.º, n.º 3, do 
CPTA, em que se estabelece que a não formulação dos pedidos cumulativos no âmbito dos processos 



679

impugnatórios não preclude a possibilidade de as mesmas pretensões serem accionadas no âmbito do 
processo de execução da sentença de anulação.».

Por outro lado, como acrescenta esse Ilustre Conselheiro, será esta a posição que «se compagina 
melhor com o dever de “plena reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto de litígio” que 
o art. 100.º impõe à administração tributária em caso de procedência total ou parcial de reclamação, 
impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo. Na verdade, se é certo que a indemnização 
por garantia indevida não se insere no âmbito do dever de execução espontânea (designadamente porque 
a Administração Tributária nem saberá exactamente o que o impugnante despendeu com a prestação 
de garantia), também é certo que o acto anulado é uma condição sem a qual não teria sido prestada a 
garantia e esta está ligada a esta por um nexo de causalidade adequada, pelo que a indemnização se 
insere no âmbito do dever de reconstituição que existiria se não tivesse sido praticado o acto ilegal, 
em que se consubstancia a execução de julgado anulatório de acto administrativo (art. 173.º, n.º 1, do 
CPTA) categoria em que se inserem os actos de liquidação de tributos.».

Razão por que improcedem todas as conclusões deste recurso.» (fim de citação).
Pelo exposto, manifesto é que o recurso não merece provimento e que nenhuma censura merece 

a sentença recorrida, que bem julgou.
Decisão
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 13 de Abril de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 4 de Maio de 2011.

Assunto:

Impugnação Judicial. Nulidade da Sentença. Liquidação efectuada após o termo do 
prazo de caducidade.

Sumário:

Se os recorrentes não invocaram na petição de impugnação “a falta de notificação da 
liquidação no prazo de caducidade, antes que “a falta de notificação, nos termos 
legais, para o início da inspecção teve como consequência a caducidade do direito à 
liquidação”, impõe -se concluir inexistir o julgado erro na forma de processo, pois que 
a prática do acto de liquidação para além do prazo de que para tal a Administração 
fiscal dispõe fere de ilegalidade a liquidação praticada, por caducidade do direito 
à liquidação do imposto, ilegalidade esta que deve ser conhecida em impugnação 
judicial atento a que nos termos do artigo 99.º do CPPT constitui fundamento de 
impugnação “qualquer ilegalidade”.

Processo n.º 9/11 -30.
Recorrente: António das Neves Batista e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Relatório
1 – António das Neves Batista e Maria Gertrudes Vasco Cardoso Batista, com os sinais dos autos, 

recorrem para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de 23 
de Setembro de 2010, que na impugnação por eles deduzida contra o acto de indeferimento do recurso 
hierárquico tendo por objecto IRS do ano de 2002 julgou procedente a excepção de inadequação da 
forma processual, insusceptível de convolação por intempestividade, absolvendo a Fazenda pública 
da instância, por força do disposto no artigo 493º, nº2, do C.P.C., aplicável por remissão do art. 2º, 
alínea e), do C.P.P.T..
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Os recorrentes terminam as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1.º A sentença por não se ter pronunciado sobre as questões suscitadas pelos impugnantes, en-

quadradas nas causas de pedir e sintetizadas no pedido, ficou ferida de nulidade, o que se reclama e 
pede que a mesma seja declarada, atento o disposto no art. 125.º do CPPT.

2.º A sentença, ao ter indevidamente enquadrado como fundamentos da impugnação a notifica-
ção da liquidação após a sua caducidade, por vícios de forma da Ordem de Serviço do procedimento 
inspectivo, ficou igualmente ferida de nulidade por se ter pronunciado sobre questão de que não podia 
conhecer, a qual se reclama e pede que seja declarada, nos termos do art. 125.º do CPPT.

3.º Os impugnantes, contrariamente ao afirmado na douta sentença a fls. 3, na sua petição in-
vocaram como fundamento legal da anulação das liquidações, a caducidade do direito á liquidação, 
atenta a falta de notificação do início do procedimento de inspecção, não se suspendeu o prazo de 
caducidade, ou a mesma foi feita na data em que foi assinada a nota de diligência (06/02/2008), em 
todo o caso esta data era posterior ao da caducidade dos tributos sujeitos à inspecção IRS e IVA do 
ano de 2003, pelo que as liquidações assim efectuadas, constituíram uma ilegalidade equivalente a 
todas as outras de que trata o art. 99º do CPPT.

4.º A douta sentença ao referir que na petição inicial não foi invocado nenhum fundamento legal 
de anulação ou inexistência do acto impugnado errou na determinação das disposições legais aplicá-
veis ao caso, teve em conta as normas contidas na alínea e) do n.º 1 do art. 204.º e n.º 4 do artigo 98.º 
do CPPT e devia ter tido em conta as normas constantes dos artigos 51º do RCPIT, 45º e 46ª da LGT 
e 99ª do CPPT.

5.º Devendo, por conseguinte, ser conhecidas e declaradas as invocadas nulidades e, ou revogada 
a douta sentença recorrida, e ordenada a sua baixa à 1.ª instância, a fim de ser apreciado o fundamento 
da ilegalidade das liquidações consistente na caducidade do direito em as efectuar.

Nestes termos, e com o douto suprimento de V. Exas., deve a sentença recorrida ser revogada, e 
ordenado o que este Venerando Tribunal tiver por conveniente, assim se fazendo JUSTIÇA.

2  - Contra -alegou a recorrida, concluindo do seguinte modo:
I. Á discussão do Supremo Tribunal é a trazida a nulidade da douta sentença do Tribunal Ad-

ministrativo e Fiscal de Leiria onde se decidiu pelo erro na forma de processo e impossibilidade de 
convolação na adequada forma processual uma vez que se mostrou ultrapassado o prazo para a sua 
dedução.

II. Os argumentos invocados pelo impugnante para sustentar tal nulidade respeitam a: por um 
lado excesso de pronúncia, porquanto a douta decisão se fundou no argumento, não alegado, de que 
a notificação da liquidação foi efectuada para além do prazo do exercício do direito à liquidação, 
quando o que arguiu na p.i. foi que não tendo a Ordem de serviço do procedimento inspectivo sido 
notificada, não se produziu a suspensão do prazo de caducidade, donde a liquidação foi efectuada 
para além do prazo de caducidade; e por outro, na omissão de pronúncia, porquanto não se apreciou 
o vício de forma relacionado com a notificação da Ordem de serviço e a subsequente circunstância de 
a liquidação ter sido efectuada para além do prazo de caducidade.

III. Ora, salvo melhor entendimento, e com o devido respeito por opinião diversa, parece -nos 
que o pedido do impugnante não se funda noutro argumento que não seja o da caducidade do direito 
à liquidação, quer a caducidade tenha sido motivada, como defende, por a liquidação ter sido efectu-
ada depois de decorrido o prazo para o exercício do direito á liquidação, quer derivasse de ter sido a 
notificação a ser realizada após o decurso daquele prazo.

IV. No caso presente a questão a decidir é a ilegalidade da liquidação por caducidade do direito 
ao seu exercício, e a matéria alegada pelo impugnante para sustentar a caducidade é a de que o 
procedimento inspectivo não se suspendeu porque não foi observado o formalismo da notificação da 
Ordem de Serviço, sendo que, sem a suspensão, a liquidação foi efectuada após o decurso do prazo 
de que a AT dispunha para o efeito.

V. Ora, na douta sentença teve -se em consideração a questão suscitada pelo impugnante “a ca-
ducidade” e conheceu -se da excepção peremptória da extemporaneidade da acção, que além de ser 
de conhecimento oficioso, também foi invocada em sede de contestação.

VI. É ponto assente que o juiz não tem o dever de pronunciar -se sobre toda a matéria alegada, 
mas antes tem o dever de seleccionar a que interessa para a decisão da causa.

VII. Assim sendo, é absoluto o acerto da douta decisão, que não ocorreu em vício nem de omissão 
de pronúncia, nem em excesso da mesma, mostrando -se totalmente isenta de reparos.

Nestes termos e nos melhores de direito, promove -se a improcedência do presente recurso.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Alegam os recorrentes que a sentença ao não se ter pronunciado sobre as questões suscitadas 

pelos impugnantes, enquadradas nas causas de pedir e sintetizadas no pedido, ficou ferida de nulidade 
nos termos do disposto no artº 125 do CPPT.
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E que também terá incorrido em nulidade por se ter pronunciado sobre questão de que não podia 
conhecer, nomeadamente «por ter indevidamente enquadrado como fundamentos da impugnação a 
notificação da liquidação após a sua caducidade, por Vícios de forma da Ordem de Serviço do pro-
cedimento inspectivo».

Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento.
Não há, nem os recorrentes demonstram nulidade da decisão recorrida por omissão ou excesso 

de pronúncia.
Na verdade resulta da análise da decisão recorrida, que o tribunal a quo se pronunciou expres-

samente sobre a questão da falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade, que aliás 
constituía o único fundamento da impugnação.

A apreciação da decisão recorrida sobre tal questão está exarada naquela peça processual “fls. 40 
e 41” sendo patente que não há qualquer omissão de pronúncia.

Poderá discordar -se de tal entendimento, mas aí haveriam de ser invocados outros fundamentos, 
que não a referida nulidade.

Não se verifica, pois, qualquer omissão.
Do mesmo modo improcederá a argumentação relativa a um putativo excesso de pronúncia.
Há aqui até alguma confusão dos recorrentes quanto ao conceito de excesso de pronúncia.
Diremos mais, sobre esta questão há até contradição nos termos em que são formuladas as con-

clusões 1 e 2 das alegações de recurso.
Resulta com efeito do art. 668º. n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil que é nula a sentença 

quando o juiz conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.
Como referem José Lebre de Freitas, João Redinha, Rui Pinto, Código de processo Civil Anotado,l 

Vol. I, pag. 670 o juiz deve conhecer «de todas as questões que lhe sejam submetidas, isto é, de todos 
os pedidos deduzidos, todas as causas de pedir e excepções invocadas e todas as excepções de que ofi-
ciosamente lhe cabe conhecer (-) Não podendo o juiz conhecer de causas de pedir não invocadas, nem 
de excepções na exclusiva disponibilidade das partes (art. 660 -2), é nula a sentença em que o faça».

Ora no caso, tendo os recorrentes fundado o pedido de impugnação na falta de notificação da 
liquidação após a sua caducidade, por vícios de forma da Ordem de Serviço do procedimento inspectivo 
a sentença recorrida não poderia deixar de conhecer, como conheceu, dessa questão, que era uma das 
que lhe haviam sido submetidas.

Acresce dizer, finalmente, que quer a falta de notificação como a falta de uma notificação tempes-
tiva afectam a eficácia do acto de liquidação e não a sua validade, pelo que é na oposição que devem 
ser invocados tais fundamentos (ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
07.01.2009, recurso 638 -08, in www.dgsi.pt).

Daí que se entenda que, ao invés do que sustentam os recorrentes, a decisão recorrida também 
não merece censura, nesta parte.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-
-se o julgado recorrido que não padece das nulidades que lhe são apontadas.

Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 79 a 81 dos autos), nada vieram 
dizer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Fundamentação
4 – Questões a decidir
Importa previamente determinar se, como alegado, a sentença recorrida é nula por omissão de 

pronúncia e por excesso de pronúncia.
Improcedendo as alegadas nulidades, haverá que conhecer do mérito do recurso e ajuizar se a 

sentença, ao ter julgado verificado erro na forma de processo, padece de erro de julgamento.
5 – Apreciando.
Alegam os recorrentes ser a sentença nula por omissão e por excesso de pronúncia, omissão de 

pronúncia por não se ter pronunciado sobre as questões suscitadas pelos impugnantes, enquadradas 
nas causas de pedir e sintetizadas no pedido (cfr. conclusão 1.ª das suas alegações de recurso); excesso 
de pronúncia por ao ter indevidamente enquadrado como fundamentos da impugnação a notificação 
da liquidação após a sua caducidade, por vícios de forma da Ordem de Serviço do procedimento ins-
pectivo (…) se ter pronunciado sobre questão de que não podia conhecer (cfr. conclusão 2.ª das suas 
alegações de recurso).

A Meritíssima juíza “a quo” sustentou o decidido, por não se lhe afigurar que a sentença padeça 
de qualquer vício (fls. 72).

Também a recorrida e o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal se pronun-
ciam no sentido de que a sentença recorrida não padece das nulidades que lhe imputam os recorrentes.

Vejamos.
Nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) 

e da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil (CPC) a sentença é nula quando o 
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juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não 
podia tomas conhecimento sendo que, nos termos do n.º 2 do artigo 660.º do CPC, o juiz deve resolver 
todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão 
esteja prejudicada pela solução dada a outras não podendo ocupar -se senão das questões suscitadas 
pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.

No caso dos autos, a sentença recorrida interpretou os fundamentos da impugnação deduzida como 
sendo a notificação da liquidação após a sua caducidade, por vícios de forma da Ordem de Serviço do 
procedimento inspectivo (cfr. sentença recorrida, a fls. 40), e, entendendo que a impugnante invoca como 
único fundamento da impugnação a falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade, decidiu 
que tal fundamento não era invocável por via de impugnação judicial, antes por constituía fundamento de 
oposição à execução fiscal, verificando -se, pois, erro na forma do processo, insusceptível de convolação 
na forma processual adequada pois que entre a data da citação e a dedução da presente impugnação 
decorreram mais de trinta dias (art. 203.º do CPPT) pelo que não é legalmente admissível a convolação 
da impugnação em oposição, razão pela qual julgou verificada a excepção de inadequação da forma 
processual e absolveu a Fazenda Pública da instância (cfr. sentença recorrida, a fls. 41 a 44 dos autos).

Interpretada do modo que o foi a petição inicial de impugnação, a decisão tomada não merece 
censura, pois que o erro na forma de processo insusceptível de convolação obsta ao conhecimento do 
mérito da causa, pelo que, nesse pressuposto, não há omissão de pronúncia.

E não há, igualmente, excesso de pronúncia, pois que os termos pouco claros da petição inicial 
de impugnação (a fls. 3 a 10 dos autos) deram azo a que o tribunal “a quo” interpretasse o fundamento 
invocado como sendo o da “falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade”, e não, como 
agora vem esclarecido, como sendo a caducidade do direito á liquidação, atenta a falta de notificação 
do início do procedimento de inspecção, não se suspendeu o prazo de caducidade, ou a mesma foi feita 
na data em que foi assinada a nota de diligência (06/02/2008), em todo o caso esta data era posterior ao 
da caducidade dos tributos sujeitos à inspecção IRS e IVA do ano de 2003, pelo que as liquidações assim 
efectuadas, constituíram uma ilegalidade equivalente a todas as outras de que trata o art. 99º do CPPT.

Improcedendo, embora, as alegadas nulidades, há, contudo que reconhecer razão aos recorrentes 
quanto ao mérito do recurso.

É que, atento o prestado esclarecimento sobre o sentido do fundamento que na petição inicial se 
pretendia ver apreciado e constatando -se que, de facto, os recorrentes não invocaram como fundamento 
de impugnação na sua petição “a falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade”  - fundamento 
de oposição previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT -, mas antes que “a falta de notifica-
ção, nos termos legais, para o início da inspecção teve como consequência a caducidade do direito à 
liquidação” (cfr. o art. 20.º e ss. da p.i.), há que reconhecer que tal fundamento constitui fundamento 
próprio de impugnação judicial, pois que a prática do acto de liquidação para além do prazo de que para 
tal a Administração fiscal dispõe fere de ilegalidade a liquidação praticada, por caducidade do direito 
à liquidação do imposto (cfr. JOAQUIM GONÇALVES, «A caducidade face ao direito tributário», in 
AAVV, Problemas Fundamentais do Direito Tributário, Lisboa, Vislis, 1999, pp. 232/237), ilegalidade 
esta que deve ser conhecida em impugnação judicial atento a que nos termos do artigo 99.º do CPPT 
constitui fundamento de impugnação “qualquer ilegalidade”.

Como escreve JORGE LOPES DE SOUSA (Código de Procedimento e de Processo Tributário: 
Anotado e Comentado, I Volume, 5.ª edição, 2006, p. 707, nota 4 ao art. 99.º do CPPT) «Há casos em 
que a própria liquidação é feita após o termo do prazo legal aplicável, casos em que a própria liquidação 
é feita em violação de lei. Nestes casos, a falta de notificação dentro do prazo não assume relevância 
autónoma, pois o próprio acto é ilegal, por ter sido praticado intempestivamente».

No caso dos autos, se houver que concluir que o prazo de caducidade do direito à liquidação não 
se suspendeu em virtude do procedimento de inspecção (por irregularidades das notificações nele efec-
tuadas) ter -se -á de concluir que a impugnada liquidação de IRS foi efectuada já após se ter esgotado 
o prazo de que a Administração fiscal dispunha para determinar o montante do imposto devido, o que 
ferirá de ilegalidade a liquidação impugnada.

Nestes termos, haverá que conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida que 
julgou verificado erro na forma de processo, baixando os autos ao tribunal “a quo” para que conheça 
do invocado fundamento de impugnação judicial.

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, revogar a sentença recorrida, 
baixando os autos à primeira instância para que prossigam se a tal nada mais obstar.

Custas pela recorrida Fazenda Pública, que contra -alegou.

Lisboa, 4 de Maio de 2011. — Isabel Marques da Silva (Relatora) — António Calhau — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 4 de Maio de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Anulação parcial. Fixação da matéria colectável. Correcções 
técnicas. Acto de liquidação.

Sumário:

 I — O acto tributário de liquidação é divisível e, consequentemente, pode ser só par-
cialmente anulado pelos tribunais, no respectivo processo de impugnação.

 II — Deve, porém, anular -se totalmente o acto quando a Administração Fiscal tenha 
calculado a matéria colectável por correcções técnicas, supondo um determinado 
valor e o juiz concluir pela inexistência, em certos casos, de situações que justi-
fiquem a introdução dessas mesmas correcções, bastantes para alterar, assim, o 
seu montante, ficando, por isso, na dúvida quanto à qualificação e quantificação 
efectuada, pois não cabe aos tribunais, substituindo -se à Administração, apurar 
a matéria colectável e proceder à correspondente liquidação.

Processo n.º 21/11 - 30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Imago Imagens e Comunicações, 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 Sintra, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Imago, Imagem 
e Comunicação, Lda, melhor identificada nos autos, contra o acto de liquidação adicional de IRC, 
no valor de 26.417.027$00, referente ao exercício de 1992 e, em consequência, condenou a Fazenda 
Pública ao pagamento de juros indemnizatórios, dela vem interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

I) Do douto aresto constam diversas situações relativamente às quais se entendeu não dever pro-
ceder a impugnação.

II) Assim, na parte IV  - O Direito, no âmbito da apreciação da correcção efectuada pela AF e im-
pugnada pela Impugnante relativa à aquisição de cheques -auto, no montante de 2.000.000$00, consta, 
nomeadamente o seguinte (fls. 256 dos autos):

“No caso que nos ocupa, pretende a impugnante demonstrar que os cheques -auto por si adquiri-
dos se encontram documentados com facturas de abastecimento de combustível. Porém, como resulta 
do probatório, as referidas facturas de abastecimento de combustível não mencionam nem a viatura 
abastecida, nem o cheque -auto utilizado no pagamento, pelo que não se podem considerar documentos 
idóneos para a qualificação das despesas com cheques -auto como documentadas.”

E ainda que:
“Assim, na senda do supra mencionado Acórdão, improcede a argumentação da Impugnante, 

sendo de manter a correcção efectuada pela AF.”
III) Consta ainda, relativamente às correcções efectuadas pela AF respeitantes a despesas com 

deslocações, a que se refere o artigo 98º da p.i. (fls. 257 e 258 dos autos):
“Atentemos em cada uma das correcções.
• Lançamento 02/94  - no valor de Esc. 254.805$00  - Relativamente a este ponto a Impugnante não 

logrou provar que os custos se enquadram na actividade da empresa, pelo que se mantém a correcção 
efectuada pela AF;

• Lançamento 02/181 - no valor de Esc. 284.166$00  - Impugna o acréscimo de Esc. 198.816$00 
referente a refeições. No entanto, não logrou carrear para os autos elementos probatórios suficientes 
e credíveis que permitam ao tribunal concluir pela indispensabilidade destes custos, sendo que do de-
poimento das testemunhas inquiridas não resulta prova suficiente para o alcançar, pelo que se mantém 
a correcção;

• Lançamento 02/182 e lançamento 02/183  - Remete -se para o que se disse no ponto anterior, 
mantendo -se a correcção;

• Lançamento 02/304 (...)
• No que respeita às restantes correcções postas em causa no artigo 98º da p.i., não logrou a 

Impugnante demonstrar que aqueles custos eram indispensáveis à actividade, nem quem efectuou as 
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viagens em causa, não tendo sido juntos aos autos elementos probatórios que permitam ao tribunal 
concluir em sentido contrário, pelo que se mantém a correcção;”

IV) No que concerne às correcções efectuadas pela AF respeitantes a ajudas de custo dos fun-
cionários da impugnante, consta da douta sentença (cf. fls 259 dos autos) que é de anular a correcção 
efectuada, porém “à excepção dos valores pagos a Catarina Vasconcelos no valor de 120.000$00, por 
não ser funcionária da empresa, como admite a impugnante.”

V) Sendo que, igualmente, quanto à correcção feita pela AF no valor de Esc. 287.960$00, refe-
rente à amortização do capital contida nas rendas relativas ao contrato de financiamento efectuado pela 
Impugnante para realizar obras no seu imóvel, consta do douto aresto (fls. 260) que:

“A impugnante defende que se trata de um contrato conexo com a aquisição do imóvel. Não tem 
razão a impugnante.

A alínea c) do n.º 1 do artigo 23º do CIRC refere que são considerados custos fiscais os encargos 
financeiros, nomeadamente os juros, nela não se incluindo o valor de amortização do capital.

Assim sendo, bem andou a AF ao efectuar a correcção em apreciação, pelo que improcede a 
argumentação da Impugnante.”

VI) Não obstante, no que concerne às situações supra descritas, se verificar que não assiste razão 
à Impugnante, constata -se que conclui a sentença: “Nestes termos, atento o supra exposto, o Tribunal 
julga procedente a presente impugnação judicial, condenando -se a Fazenda Pública no pagamento de 
juros indemnizatórios. Sem custas,”

VII) Consta ainda da douta sentença, no ponto 1 - Relatório, onde se referirá o pedido da im-
pugnante: “Termina pedindo a anulação da liquidação impugnada” e no Ponto IV  - O Direito que: “A 
impugnante não concorda com algumas das correcções efectuadas pela AF, pelo que entende que deve 
a liquidação ser anulada.”

VIII) Assim, não obstante se verificar que a presente impugnação judicial foi apenas parcialmente 
procedente, constata -se que a decisão está em contradição com esta realidade, na medida em que julga 
procedente a impugnação, e condena a Fazenda Pública no pagamento de juros indemnizatórios.

IX) Contudo, o próprio pedido formulado pela impugnante, contrariamente ao que consta na sen-
tença recorrida, não é de anulação da liquidação mas de anulação parcial da liquidação, a entender -se que 
a douta sentença implica a anulação da liquidação, condena a Fazenda Pública para além do pedido.

X) Simultaneamente, a douta sentença refere que julga procedente a presente impugnação: “atento 
o supra exposto”.

XI) Pelo que, se retira da mesma que a produção de efeitos se restringe às correcções julgadas 
indevidas, só estas tendo sido consideradas ilegais.

XII) Porém, não se explicitando que a anulação da liquidação é apenas parcial, considerando -se 
na douta sentença ser indistinta a anulação total da anulação parcial, será a sentença recorrida nula na 
parte em que se possa interpretar como determinando a anulação total da liquidação impugnada.

XIII) De facto, a sentença recorrida, a permitir aquela interpretação, implica que os seus funda-
mentos estão em oposição com a decisão, e bem assim, que a condenação é em quantidade superior do 
que a objecto do pedido, apresentando -se ilegal e nula nos termos do art. 668º do Código de Processo 
Civil, não merecendo por isso ser confirmada,

Termos em que, com o mui douto suprimento de V. Exas., deverá ser considerado procedente o 
recurso e revogada a douta sentença recorrida, como é de Direito e Justiça.

A recorrida contra -alegou, para concluir do seguinte modo:
(i) A douta Sentença recorrida julgou procedente a impugnação judicial apresentada contra o acto 

de liquidação de IRC n.º 8310025396, praticado com referência ao ano de 1992.
(ii) Nesse sentido, julgou a Exma. Senhora Juiz do Tribunal a quo “procedente a presente impug-

nação judicial, condenando -se a Fazenda Pública no pagamento de juros indemnizatórios”;
(iii) Não obstante, o Representante da Fazenda Pública invoca, nas respectivas alegações de 

recurso, que a douta Sentença proferida pelo Tribunal a quo está ferida de nulidade com fundamento 
numa, alegada, (i) contradição entre os factos dados como provados e a Sentença e, bem assim, (ii), na 
condenação da Fazenda Pública para além do pedido.

(iv) Sustenta o Representante da Fazenda Púbica que, não tendo o Tribunal a quo determinado a 
anulação de todas as correcções efectuadas pela Administração tributária com referência ao exercício 
de 1992 e que estiveram na origem da prática do acto de liquidação impugnado, não poderia a Sentença 
julgar procedente a impugnação judicial e determinar a anulação do acto de liquidação.

(v) Ainda de acordo com o Representante da Fazenda Pública, o Tribunal condena a Administração 
tributária para além do pedido uma vez que, tendo a Recorrida aceitado parte das correcções efectuadas 
pela Administração tributária, em sede de IRC, com referência a IRC do ano de 1992, o Tribunal não 
poderia determinar a anulação do acto de liquidação.

(vi) Todavia, ficou aqui devidamente comprovado a Sentença proferida pelo Tribunal a quo não 
padece de qualquer nulidade.
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(vii) Desde logo, o Tribunal a quo pronunciando -se sobre todas as correcções impugnadas pela 
Impugnante ora Recorrida determinando a anulação de maioria das correcções impugnadas, determi-
nando, como não poderia deixar de ser, a anulação do acto de liquidação de IRC impugnado.

(viii) Na verdade, conforme é entendimento da jurisprudência, um acto tributário de liquidação 
não pode ser cindido, ou seja, anulado parcialmente, sem que haja a prática de um novo acto de liqui-
dação, do qual sejam expurgadas as ilegalidades de que padecia o acto de liquidação originariamente 
praticado.

(ix) Deverá, pois, concluir -se que, não existe qualquer contradição entre os factos dados como 
provados e a Sentença recorrida.

(x) Acresce que, contrariamente ao que sustenta a Recorrente, o Tribunal a quo não condenou 
para além do pedido, pois, se é certo que a ora Recorrida aceitou parte das correcções praticadas pela 
Administração tributária com referência ao ano de 1992, impugnou na sua totalidade o acto de liqui-
dação objecto dos presentes autos, pelo que o Tribunal a quo apenas se limitou, nos estritos limites do 
peticionado na petição inicial, a determinar a anulação do acto de liquidação.

(xi) Em face do exposto não se vislumbram quaisquer nulidades de que padece a Sentença re-
corrida, pelo que deve a mesma ser mantida e, consequentemente, confirmada a anulação do acto de 
liquidação de IRC praticado com referência ao ano de 1992.

Termos em que deverá ser mantida a Douta Sentença que julgou procedentes os presentes autos, 
determinando a anulação do acto tributário de liquidação adicional de IRC, respeitante ao exercício 
de 1992, por considerar que o mesmo padecia de ilegalidade, nos termos e com os fundamentos supra 
expostos.

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 ora Impugnante, Imago  - Imagens e Comunicação, Ldª, tem como objecto social a consultado-

ria, concepção de acções na área da imagem e da comunicação social promoção de imagem de pessoas 
individuais e colectivas, promoção de eventos, consultadoria, concepção e execução de acções nas áreas 
de marketing, publicidade e informática  - Cfr. documento a fls. 91, documento 1, junto com a p.i.

b) À actividade da Impugnante referida em a), que antecede, corresponde o CAE 72200 (antigo 
832900)  - Consultadoria das áreas de marketing  - Cfr. documento a fls. 28, e documento a fls. 91;

c) Em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 5430, emitida em 18 de Abril de 1995, os Serviços 
de Prevenção e Inspecção Tributária da Direcção Distrital de Finanças de Lisboa, procederam a exame 
à escrita da Impugnante relativa ao ano de 1992, na sequência de pedido do contribuinte, originado pela 
análise interna da declaração de rendimentos daquele exercício  - Cfr. documento a fls. 89 a 110;

d) Em 31 de Julho de 1996 foi elaborado Relatório de Inspecção, por técnico da Administração 
Fiscal (AF), relativo ao exercício de 1992, do qual se destaca o seguinte:

(…) 5. ANÁLISE CONTABILÍSTICO -FISCAL
Da análise aos registos contabilísticos e correspondentes documentos de suporte, constataram -se 

várias irregularidades, entre as quais a contabilização como custo da empresa através de documentos 
e fotocópias em nome de terceiros, bem como a contabilização de gastos com deslocações e estadas, 
através de documentos sem os requisitos legais, maioritariamente representando mapas de deslocações 
do pessoal com utilização de viaturas próprias (a empresa possuía 22 trabalhadores incluindo os dois 
sócios, utilizando em 1992, 10 viaturas em ALD para além da viatura registada no imobilizado da 
empresa), despesas de combustíveis, lançadas na conta “deslocações e estadas” e grande quantidade 
de talões de restaurantes, situando -se estes na zona de Sintra (…)

5.5 CORRECÇÕES EFECTUADAS
Da análise efectuada por amostragem aos elementos contabilísticos do contribuinte e correspon-

dentes documentos de suporte verificaram -se várias situações sujeitas a correcção, procedendo -se de 
seguida à sua identificação.

5.5.1 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
5.5.1.1. SUBCONTRATOS
Foi registado nesta conta, através do documento 03/130 do mês de Fevereiro, a factura n.º 3286, 

de 26/02/96 emitido por José Inácio dos Santos, Ldª referente a um adiantamento de 40% sobre o valor 
de uma encomenda de 2500 troféus para a Tranquilidade, no valor de esc. 3.000.000$00, sobre a qual 
liquidou IVA no montante de esc. 510.000$00, e do qual se junta fotocópia em anexo nº1. Analisada a 
conta corrente do fornecedor e os respectivos documentos de suporte, verificou -se que todas as facturas 
emitidas e referentes à entrega dos referidos troféus, foram liquidadas por cheques de igual valor, não 
tendo nunca sido considerado o abatimento correspondente ao adiantamento inicial, pago através do 
recibo n.º 1703, razão pela qual não pode ser aceite como custo fiscal o referido adiantamento, por se 
tratar de duplicação de custos, tanto mais que se trata de uma operação financeira, a qual deveria ter 
sido classificada como “adiantamento a Fornecedores” e não como custo do exercício.
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Deste modo, procedeu -se à correcção do valor da factura n.º 3286 pelo valor de esc. 3.000.000$00, 
indevidamente considerado como custo fiscal, por infracção dos artºs 17º e 98º do CIRC.

(…)
5.5.1.2 ELECTRICIDADE
Foi contabilizado nesta conta, pelo lançamento n.º 03/1066, fotocópia do recibo “verde” n.º BBI 

113346 referente ao projecto eléctrico das novas instalações e que, para além de não se tratar de docu-
mento original, foi emitido apenas em 1993, razão pela qual se procedeu à correcção do referido custo 
no montante de esc. 390.000$00, em virtude de o documento não se apresentar de acordo com os artºs 
17º e 98º do CIRC.

5.5.1.3 COMBUSTÍVEIS
Verificam -se nesta conta inúmeras situações em que os documentos de suporte não preenchem os 

requisitos legais, nomeadamente a identificação da empresa adquirente e das viaturas em que o com-
bustível é utilizado, sendo grande parte destes documentos lançados a débito da conta “Deslocações 
e Estadas”.

Para além desta situação, constatou -se que a empresa, pelos lançamentos identificados no quadro 
seguinte, contabilizou como custo do exercício a aquisição de “cheques -auto” no montante de esc. 
2.000.000$00.

Trata -se de custos insuficientemente documentados, uma vez que representam operações financei-
ras, sendo os custos reconhecidos apenas no momento da troca dos referidos cheques por combustível. 
(…)

Por se tratar de custos não documentados, procedeu -se à tributação autónoma nos termos do artº4º 
do Dec.Lei n.º 192/90, de 9 de Junho, para além da correcção do custo considerado indevidamente, nos 
termos da alínea h) do nº1 do artº 41º do CIRC.

5.5.1.6 RENDAS E ALUGUERES
(…)
Na contabilização desta rubrica verificaram -se algumas situações sujeitas a correcção (...), refe-

rentes a:
a) (...)
b) Contrato de leasing referente a um imóvel, sede social da empresa, celebrado com a Tottaimo 

em 29/07/92 e pelo montante total de esc. 50.000.000$00 (...).
O valor residual para efeitos do referido contrato, nomeadamente para o exercício do direito de 

opção previsto nas condições gerais é de 15.800.000$00 (…).
Este contrato inicial foi posteriormente desdobrado, conforme planos financeiros fornecidos pela 

empresa em:
• Contrato n.º 100203 no valor de 40.000.000$00 referente ao valor de aquisição do imóvel, efec-

tuada pela Tottaimo ao seu anterior proprietário e custos de legalização inerentes (sisa e registos);
• Contrato n.º 200203 no valor de esc. 10.000.000$00 e referente ao financiamento das obras a 

efectuar pela locatária.
Este segundo contrato consubstancia um vulgar contrato de financiamento, entendendo -se que, tal 

como para o recurso a pedidos de financiamento a outras entidades (instituições bancárias, etc.) se trata 
de uma operação financeira, não sendo portanto de aceitar como custo fiscal o montante correspondente 
à parte de amortização de capital contida nas rendas, procedendo -se à correcção no montante de esc. 
287.960$00, de acordo com o artº 23º do CIRC.

(...)
5.5.1.8 DESLOCAÇÕES E ESTADAS
Esta conta apresenta valores elevados, sendo os lançamentos referentes aos custos, de uma forma 

geral, insuficientemente documentados, como por exemplo, através de fotocópias de bilhetes de trans-
porte relativos a viagens, facturas de agências de viagens sem especificação dos passageiros, datas das 
viagens e por vezes, falta de indicação do destino, talões de restaurantes sem identificação do utilizador 
do serviço e na sua maior parte situadas na zona de Sintra, e um número elevado de deslocações do 
pessoal com utilização de viatura própria, o que não parece muito justificável, tendo em conta o número 
de empregados (15 na folha de vencimentos de Novembro, incluindo os dois sócios) e o número de 
viaturas (1 pertencente ao imobilizado da empresa e 10 em sistema de ALD).

Da análise efectuada procedeu -se à correcção no montante de esc. 2.803. 081$00.
(…)
5.5.1.9 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO
Da análise a esta conta verificaram -se as seguintes incorrecções:
A)  - Lançamento n.º 02/44 referente à factura n.º 201 de Rosa da Conceição Pragana Bento (…) 

relativa à restauração de um jogo de maples no valor de esc. 190.000$00.
Trata -se de uma reparação que em princípio irá aumentar o período de vida útil do bem, razão pela 

qual se afigura mais aceitável o período de 3 anos para a amortização desta restauração, procedendo -se 
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à correcção do valor correspondente a 2/3 do valor total da reparação, ou seja de esc. 126.667$00, nos 
termos do artº 32º do CIRC e artº 5º do Dec. Reg. 2/90.

(...)
5.5.2 CUSTOS COM PESSOAL
Da análise aos movimentos efectuados nas contas desta rubrica, verificaram -se algumas situações 

anómalas para as quais não existem documentos credíveis de suporte aos respectivos lançamentos:
• Pagamento de subsídios de doença
• Pagamento de ajudas de custo
• Pagamento de gratificações
A) (...)
B)  - AJUDAS DE CUSTO
Trata -se de valores atribuídos a vários trabalhadores, entre eles um da categoria B (Catarina) sem 

qualquer documento credível de suporte, especificando nomeadamente justificação para a deslocação, 
locais e datas em que o direito a essas remunerações acessórias subsistia, bem como número de dias e 
valor diário atribuído a cada um dos beneficiários, elevando -se a esc. 5.310.000$00 relativamente ao 
documento n.º 03/1068 e esc. 55.300$00 referentes ao documento n.º 03/1033, ambos de Dezembro (...)

A situação descrita contraria o disposto nos artº 17º e 98º do CIRC.
6. CONCLUSÕES
Da análise efectuada por amostragem aos elementos contabilísticos do contribuinte conclui -se 

estar perante um contribuinte que, de uma forma geral, cumpre com as obrigações fiscais declarativas 
e de pagamento.

Constatou -se, no entanto, durante a presente acção, a contabilização de custos de valores elevados, 
cujos documentos de suporte não se apresentavam nos termos legais, razão pela qual se procedeu a 
correcções no âmbito do CIRC e do CIVA, nos montantes de esc. 43.244.111$00 e esc. 5.534. 720$00, 
respectivamente.

(...) - Cfr. relatório de inspecção a fls. 89 a 110, o qual se dá, aqui, por integralmente reproduzido;
e) Consta dos autos cópia de factura n.º 3286 emitida por José Inácio dos Santos, Ldª, em nome 

da Impugnante, referente a Adiantamento de 40% sobre o valor da encomenda de 2500 troféus Tran-
quilidade, no valor de Esc. 3.000.000$00, acrescido de IVA, sendo o valor total de Esc. 3.510.000$00 
Cfr. documento a fls. 36;

f) Consta dos autos cópia de recibo com o n.º 1703, emitido por José Inácio dos Santos, Ldª, em 
nome da Impugnante, referente ao Valor da factura n.º 3286 no valor total de Esc. 3.510.000$00, cor-
respondente ao pagamento de 1000 troféus, parte da encomenda de 2500, referida na alínea antecedente 
 - Cfr. documento a fls. 37 e depoimento das testemunhas Maria Manuela Rabaça e Rafael Ascenso;

g) Consta dos autos cópia de factura n.º 3555 emitida por José Inácio dos Santos, Ldª em nome da 
Impugnante, referente, nomeadamente, a 10 troféus Tranquilidade (já entregues) no valor de 30.000$00 
e a 204 troféus Tranquilidade no valor de 612.000$00, acrescido de IVA  - Cfr. documento a fls. 38;

h) Consta dos autos cópia de factura n.º 3573 emitida por José Inácio dos Santos, Ldª em nome da 
Impugnante, referente, nomeadamente, a 210 troféus Tranquilidade (35 caixas) no valor de 630.000$00, 
acrescido de IVA  - Cfr. documento a fls. 39;

i) Consta dos autos cópia de factura n.º 3579 emitida por José Inácio dos Santos, Ldª, em nome da 
Impugnante, referente, nomeadamente, a 198 troféus Tranquilidade (33 caixas) no valor de 594.000$00, 
acrescido de IVA  - Cfr. documento a fls. 40;

j) Consta dos autos cópia de factura nº3586 emitida por José Inácio dos Santos, Ldª em nome da 
Impugnante, referente, nomeadamente, a 180 troféus Tranquilidade, no valor de 540.000$00 acrescido 
de IVA  - Cfr. documento a fls. 41;

k) Consta dos autos cópia de factura n.º 3604 emitida por José Inácio dos Santos, Ldª, em nome da 
Impugnante, referente, nomeadamente, a 204 troféus Tranquilidade no valor de 612.000$00, acrescido 
de IVA  - Cfr. documento a fls. 42;

l) Consta dos autos cópia de factura n.º 3623 emitida por José Inácio dos Santos, Ldª, em nome da 
Impugnante, referente, nomeadamente, a 210 troféus Tranquilidade no valor de 630.000$00, acrescido 
de IVA  - Cfr. documento a fls. 43;

m) Consta dos autos cópia da factura n.º 3645 emitida por José Inácio dos Santos, Ldª em nome da 
Impugnante referente, nomeadamente, a 286 troféus Tranquilidade no valor de 858.000$00, acrescido 
de IVA  - Cfr. documento a fls. 44;

n) Constam dos autos cópias de documentos de abastecimento de combustíveis, em nome da 
Impugnante, contribuinte n.º 501934120, respeitantes aos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio, 
Julho, Agosto, Outubro e Novembro de 1992, emitidas por Manuel Mendes Garcia  - Cfr. documentos 
a fls. 45 e 46;

o) Constam dos autos cópias de documentos de abastecimento de combustíveis, em nome da Im-
pugnante, contribuinte n.º 501934120, respeitantes aos meses de Janeiro a Dezembro de 1992, emitidas 
por Autope  - Cfr. documento a fls. 47;
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p) Consta dos autos cópia de Declaração Modelo 10 (artigo 114º do CIRS), onde consta a iden-
tificação da relação dos funcionários da Impugnante e respectivas retenções na fonte efectuadas  - Cfr. 
documento a fls. 48 a 51, o qual se dá, aqui, por integralmente reproduzido;

q) Constam dos autos mapas de ajudas de custo, relativos a diversos funcionários da Impugnante, 
e diferentes meses do ano de 1992, onde se inclui o nome do funcionário, a categoria profissional, a 
deslocação efectuada, o valor da ajuda de custo e o mês a que respeita  - Cfr. documentos a fls. 52 a 87, 
os quais se dão, aqui, por integralmente reproduzidos;

r) O projecto de electricidade referido no ponto 5.5.1.2 do Relatório de Inspecção foi efectuado 
no ano de 1992  - Cfr. depoimento das testemunhas Maria Manuela Rabaça e Rafael Ascenso;

s) A reparação dos sofás a que se respeita o ponto 5.5.1.9 do Relatório de Inspecção, teve como 
intuito a reparação dos mesmos na sequência de danos causados no tecido por fagulhas lançadas da 
lareira da sala de reuniões onde os mesmos se encontravam  - Cfr. depoimento das testemunhas Maria 
Manuela Rabaça, Rafael Ascenso e Maria da Luz Bernardino;

t) No ano de 1992 o funcionário da Impugnante Roderick Reid deslocou -se a Londres ao serviço 
da Impugnante  - cf. depoimento da testemunha Roderick Reid;

u) No seguimento da acção de fiscalização, em 8 de Novembro de 1996, a Administração Tributária 
emitiu a liquidação adicional de IRC n.º 8310025396 no montante de 26.417.027$00, cuja data limite 
para pagamento voluntário ocorreu em 6 de Janeiro de 1997  - Cfr. documento a fls. 121;

v) Em 12 de Fevereiro de 1997 deu entrada a presente Impugnação Judicial — Cfr. carimbo aposto 
no rosto da p.i. a fls.2.

3 – A ora recorrida impugnou a liquidação adicional de IRC, relativo ao exercício de 1992, que 
levou em consideração a matéria colectável a que a Administração Fiscal chegou por correcções técnicas, 
corrigindo a matéria colectável declarada de 16.704.055$00 para 59.948.166$00, liquidando, assim e 
em consequência, o imposto no valor de 16.141.380$00 e os juros compensatórios em 10.275.647$00, 
ou seja, no valor global de 26.417.027$00.

Por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra a impugnação foi julgada procedente 
e anulada a liquidação.

Fundou -se, para assim decidir, que a liquidação impugnada sofre de ilegalidade, por violação 
das regras de qualificação e quantificação da matéria colectável em relação a algumas das correcções 
efectuadas, a implicar a total anulação dessa liquidação.

É contra essa decisão que se insurge, agora, a Fazenda Pública, pois que e em relação às questões 
descritas na sua motivação do recurso, não se tendo concluído na sentença recorrida assistir razão à 
impugnante, não havia por isso, lugar à anulação in totum da liquidação, mas só à anulação parcial.

Sendo assim, a sentença recorrida não só é nula por oposição entre os fundamentos e a decisão, 
mas também por que foi além do pedido.

Vejamos se lhe assiste razão.
Como é sabido, o acto tributário de liquidação, saldando -se no apuramento do imposto devido 

pelo sujeito passivo, é divisível “tanto por natureza como na própria expressão legal, pelo que é sempre 
susceptível de anulação parcial” (vide o Acórdão desta Secção do STA de 22 de Setembro de 1999, in 
rec. n.º 24.101).

É asserção outras muitas vezes ditada por este Tribunal.
Neste sentido e por todos, pode ver -se, também, o Acórdão de 26/3/03, in rec. n.º 1.973/02, que 

aqui vamos seguir de perto.
E resulta das disposições dos artºs 145º do Código de Processo Tributário (CPT) e 100º da Lei 

Geral Tributária (LGT).
“Ou seja, 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”.

Tal não é, todavia, possível em todos os casos.
Quando, como aqui acontece, a Administração Fiscal tenha calculado a matéria colectável por 

correcções técnicas, supondo uma determinado valor e o juiz concluir pela inexistência, em certos ca-
sos, de situações que justifiquem a introdução dessas mesmas correcções, bastantes para alterar, assim, 
o seu montante, ficando, por isso, na dúvida quanto à qualificação e quantificação efectuada, não lhe 
resta, senão, anular totalmente a liquidação.

É, de resto, o que resulta do disposto no artº 121º do Código de Processo Tributário, aqui aplicável: 
“sempre que da prova produzida resulte a fundada dúvida sobre a existência ou quantificação do facto 
tributário, deverá o acto impugnado ser anulado”.

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 o montante da matéria colectável correcta. Nada mais faz 
senão dizer que a qualificação e quantificação apuradas pela Administração é excessiva ou insuficien-
temente demonstrada.
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E, portanto, tem que anular o acto, para que a Administração volte a calcular a matéria colectável, 
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”.

E, sendo assim, como é, também não colhe aqui o argumento da recorrente Fazenda Pública de 
que “a condenação é em quantidade superior do que a objecto do pedido”, já que “não é de anulação 
da liquidação, mas de anulação parcial da liquidação”.

A verdade é que na petição inicial a recorrida impugnou a liquidação e, como vimos, esta im-
pugnação não pode deixar de afectar a totalidade da matéria colectável e, consequentemente, o acto 
de liquidação.

Assim sendo, ao julgar procedente a impugnação, importava anular o acto de liquidação no seu 
todo, como lhe competia.

Foi o que o Tribunal recorrido fez, que, deste modo, não condenou nem em mais nem em coisa 
diversa do que lhe era pedido.

Pelo que a sua decisão não merece o reparo da recorrente.
4 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença re-

corrida.
Custas pela recorrente FP, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 4 de Maio de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 4 de Maio de 2011.

Assunto:

IVA. Dedução indevida. Duplicação de colecta. Juros compensatórios e de mora.

Sumário:

 I — Por força do que dispõe o n.º 11 do artigo 22.º do CIVA, os pedidos de reembolso 
serão indeferidos quando o imposto dedutível for referente a um sujeito passivo 
que tenha cessado a sua actividade no período a que se refere o reembolso.

 II — Do ponto de vista da lei — por falta das “três identidades” do conceito legal de 
duplicação de colecta (idêntico tributo pelo mesmo facto tributário e pelo mesmo 
período de tempo), e sobretudo pelo modus operandi próprio do funcionamento do 
IVA como sistema de “crédito de imposto” —, o IVA que (uma sociedade) tenha 
feito constar de facturas por ela emitidas, só por ela é devido e, uma vez que tenha 
sido pago, não transforma em “duplicação de colecta” a dívida de IVA própria 
de outro sujeito passivo.

 III — Sempre que, por facto imputável ao sujeito passivo, for retardada a liquidação ou te-
nha sido recebido reembolso superior ao devido, acrescem ao montante do imposto 
juros compensatórios, nos termos do artigo 35.º da LGT (artigo 96.º, n.º 1 do CIVA).

 IV — Sempre que o imposto liquidado pelos serviços ou pelo sujeito passivo não seja 
pago até ao termo dos prazos legais estabelecidos, são devidos juros de mora, 
nos termos do artigo 44.º da LGT (artigo 96.º, n.º 2 do CIVA).

Processo n.º 33/11 -30.
Recorrente: Vilamonte — Desenvolvimento de Exploração Turística, 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  - VILAMONTE, DESENVOVIMENTO DE EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, LDA., com sede em 
Moncarapacho, não se conformando com a sentença da Mma. Juíza do TAF de Loulé que julgou impro-
cedente a impugnação judicial por si deduzida contra as liquidações adicionais de IVA (0506T) e juros 
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compensatórios (0506T e 0512T), a compensação n.º 2007 0000000107004, na parte referente àquelas 
liquidações e o despacho proferido no procedimento de reembolso n.º 060334100, na parte em que acolhe 
tal compensação, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A) A Liquidação adicional n.º 07081693 (IVA -0506T) e a respectiva Liquidação de Juros Compen-
satórios n.º 07081694 (IVA -0506T) tiveram origem na dedução, efectuada pela Recorrente no segundo 
trimestre de 2005, do IVA efectivamente suportado na aquisição de bens à sociedade “Famodecor 
 - Decorações, Lda.”;

B) Nesse período de imposto, a Recorrente registou um crédito de IVA cujo reembolso solicitou;
C) No âmbito do Procedimento Interno de Inspecção que se seguiu ao pedido de reembolso, a 

Administração Tributária informou a Recorrente que a sociedade “Famodecor” havia apresentado ces-
sação de actividade no final de 2004, pelo que a dedução/reembolso do IVA suportado pela Recorrente 
na aquisição de bens em causa não seria aceite;

D) Em conformidade, a Recorrente apresentou declaração de substituição Modelo C, para o período 
2005/06T, com correcção, para menos, do IVA dedutível, mantendo um crédito de imposto;

E) E solicitou que o excesso de IVA a recuperar pela Administração Tributária, resultante da 
correcção efectuada, fosse objecto de compensação com o reembolso solicitado e ainda pendente de 
apreciação;

F) Anteriormente à data da decisão sobre o pedido de reembolso, bem como ao termo do prazo 
para pagamento voluntário das liquidações impugnadas, a sociedade “Famodecor” regularizou a situ-
ação, tendo entregado à Fazenda Pública, integralmente, o montante de € 4.977,47 de IVA, acrescido 
de € 435,63 de Juros Compensatórios;

G) Nos termos do disposto no artigo 205.º do CPPT, são três os pressupostos cumulativos da 
ocorrência de duplicação de colecta, designadamente, (i) identidade do facto tributário, (ii) identidade 
da natureza do imposto já integralmente pago e novamente exigido, e (iii) identidade do período tem-
poral a que o imposto respeita;

H) No caso sub judice, verificam -se cumulativamente esses pressupostos, a saber: (i) transmissão 
de bens efectuada pela sociedade “Famodecor” à Recorrente  - identidade do facto tributário, (ii) sobre 
a qual a sociedade “Famodecor” liquidou IVA que entregou à Fazenda Pública, acrescido de juros 
compensatórios  - identidade da natureza do imposto pago e novamente exigido, (iii) por referência ao 
período 2005/06T  - identidade do período temporal a que respeita o tributo;

I) A liquidação adicional n.º 07081693 (IVA -0506T) e a liquidação n.º 07081694 (Juros Com-
pensatórios  - IVA -0506T), bem como, por inerência, a Compensação n.º 2007 0000000107004, na 
parte respeitante às referidas liquidações e respectivos juros de mora e custas apurados em processo 
de execução, e o Despacho da substituta da Exma. Senhora Directora de Serviços de Reembolsos de 
2007/09/27, proferido no procedimento de Reembolso n.º 060334100 (IVA), na parte em que acolhe 
tal Compensação, estão, assim, feridos de ilegalidade por duplicação de colecta;

J) Regularizada a situação tributária pela sociedade “Famodecor”, ficou acautelada a ratio da 
norma extraída do disposto no artigo 22.º, n.º 11, do Código do IVA;

K) Tal norma não pode, na verdade, ser interpretada no sentido de afastar o regime previsto no 
artigo 205.º;

L) Ao pronunciar -se pela inexistência de duplicação de colecta, com fundamento em que o sujeito 
passivo de imposto não é o mesmo e em que não existiria unicidade do facto tributário, a Sentença 
recorrida viola o disposto no artigo 205.º do CPPT;

M) Já quanto à Liquidação de Juros Compensatórios n.º 07081682 (IVA -0512T), tem a mesma 
origem em regularização oportunamente efectuada pela Recorrente ao valor do IVA dedutível apurado 
na declaração periódica Modelo B do período 2005/12T;

N) Contudo, e não obstante essa regularização, a Recorrente continuou a registar um saldo credor 
de IVA, a seu favor, no período de imposto em causa;

O) Tendo, de imediato, requerido à Administração Tributária que o excesso de IVA a recuperar, 
resultante da regularização, fosse objecto de compensação com o reembolso de imposto solicitado e 
pendente de decisão;

P) A regularização por referência à qual a Administração Tributária veio exigir Juros Compensa-
tórios, por meio da liquidação impugnada, não gerou qualquer prejuízo para a Fazenda Pública, já que, 
no período considerado, o Estado não era credor de IVA e, por outro lado, só reembolsou a Recorrente 
após abate do que havia sido indevidamente deduzido (cfr. Compensação n.º 2007 0000000107004);

Q) Não ocorreu, portanto, qualquer reembolso superior ao devido, pelo que não se encontram 
reunidos os pressupostos da liquidação de juros compensatórios, nos termos do disposto no artigo 96.º, 
n.º 1, do Código do IVA e artigo 35.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária;

R) Tal como, pela mesma ordem de razões e não havendo imposto a pagar, não se encontram 
reunidos os requisitos para liquidação de juros de mora, nos termos do disposto no artigo 96.º, n.º 2, 
do Código do IVA e artigo 44.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária;
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S) As Liquidações de Juros Compensatórios n.º 07081682 (IVA -0512T) e, subsidiariamente, 
n.º 07081694 (Juros Compensatórios  - IVA -05 -06T)), bem como, por inerência, a Compensação 
n.º 2007 0000000107004, na parte respeitante às referidas liquidações, juros de mora e custas apura-
dos em processo de execução, e o Despacho da substituta da Exma. Senhora Directora de Serviços de 
Reembolsos de 2007/09/27, proferido no procedimento de Reembolso n.º 060334100 (IVA), estão, 
assim, feridos de ilegalidade;

T) Razão pela qual, também por esta via, ao sustentar os actos impugnados, a Sentença recorrida 
viola as citadas disposições legais.

Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis, sempre com o douto suprimento de Vossas Ex-
celências, deverá o presente recurso ser julgado procedente e, assim, revogada a sentença recorrida e, 
consequentemente, julgada integralmente procedente a impugnação deduzida.

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.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II  - Mostram -se provados os seguintes factos:
A) Em Abril e Maio de 2005 a impugnante adquiriu à Famodecor  - Decorações, Lda., um conjunto 

de artigos de decoração e emitiu as seguintes facturas (fls. 33 a 37 dos autos): 

 Número
factura Data Valor IVA a 19% Total factura

0102 21 -04 -2005 9.637,37 1.831,10 11.468,47
0104 22 -04 -2005 5.782,42 1.098,66  6.881,08
0105 12 -05 -2005 2.982,50  566,67  3.549,17
0108 16 -05 -2005 5.834,95 1.108,64  6.943,59
0109 25 -05 -2005 1.960,00  372,40  2.332,40

 B) No 2.º trimestre de 2005 (2005/06T) a impugnante contabilizou como IVA dedutível o valor 
de IVA, no valor de € 4.977,47, que incidiu sobre a operação referida no ponto anterior (fls. 39 dos 
autos);

C) No 2.º trimestre de 2005 a impugnante registou um crédito de IVA a seu favor no montante 
de € 144.942,92 (fls. 36 dos autos);

D) A impugnante formulou um pedido de reembolso no montante do crédito de IVA de € 144.942,92 
(facto aceite);

E) No âmbito do procedimento interno de inspecção que se seguiu ao pedido de reembolso for-
mulado a Administração Tributária informou que a Famodecor  - Decorações, Lda., havia apresentado 
cessação de actividade em 2004 e que não seriam aceites a dedução/reembolso de IVA suportado no 
valor de € 4.977,47 (facto aceite);

F) Em 19 de Abril de 2007 a impugnante apresentou declaração periódica de substituição Modelo 
C para o período 0506T (2.º trimestre) com correcção para menos de € 4.977,47 ao IVA dedutível (fls. 
40 dos autos);

G) Na declaração de substituição a impugnante mantinha ainda um crédito de imposto a seu favor 
no valor de € 138.985,65 (fls. 40 dos autos);

H) Em 20 de Abril de 2007 a impugnante solicitou que o excesso de IVA a recuperar resultante 
daquela situação fosse objecto de compensação com o reembolso (fls. 41 dos autos);

I) A declaração periódica de substituição do período 0506T deu origem à liquidação n.º 07081693 
e à liquidação de juros compensatórios n.º 07081694 (fls. 21 e 22 dos autos);

J) Em 17 de Julho de 2007 a Famodecor  - Decorações, Lda., entregou o montante de € 4.977,47 
de IVA, acrescido de € 435,63 de juros compensatórios (fls. 42 a 56 dos autos);

K) Em 31 de Agosto de 2007 o procedimento de reembolso respeitante ao período 0606T foi 
objecto de parecer favorável pelo montante de € 144.942,92 (fls. 63 e 117 dos autos);

L) Em 9 de Setembro de 2007 a Administração Tributária extraiu as certidões de dívida com 
base nas liquidações e instaurou o processo de execução fiscal n.º 1104200701032844 (fls. 58 a 62 
dos autos);

M) Em 2 de Outubro de 2007 a Administração Tributária procedeu à compensação dos montantes 
em execução fiscal no âmbito do procedimento de reembolso n.º 060334100 (IVA0606T)  - (fls. 24 e 
25 dos autos);

N) Em 30 de Setembro de 2005 a sociedade Quinta das Lágrimas  - Sociedade Imobiliária, SA, 
emitiu a factura n.º 3115 no montante de € 90.000,00, acrescido de IVA de € 18.900,00, num total de 
€ 108.900,00 (facto aceite);
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O) Em 27 de Outubro de 2005 a sociedade Quinta das Lágrimas  - Sociedade Imobiliária, SA, 
emitiu a factura n.º 3842 no montante de € 90.000,00, acrescido de IVA de € 18.900,00, num total de 
€ 108.900,00, pelos mesmos serviços referidos no ponto anterior (fls. 64 dos autos);

P) Em 31 de Outubro de 2005 a sociedade Quinta das Lágrimas  - Sociedade Imobiliária, SA, 
emitiu a nota de crédito n.º 4017 destinada a anular a factura n. 3642 (fls. 65 dos autos);

Q) A contabilidade da impugnante contabilizou indevidamente a nota de crédito como factura 
(fls. 66 dos autos);

R) A impugnante deduziu indevidamente € 37.800,00 de IVA, correspondendo à factura n.º 3642 
e à nota de crédito n.º 4017 (facto aceite);

S) No período 0512T a impugnante registou um crédito de IVA no valor de € 75.009,43 (fls. 67 
dos autos);

T) Em 19 de Abril de 2007 a impugnante apresentou declaração de substituição modelo C desti-
nada a substituir declaração periódica modelo B mantendo um crédito de IVA no valor de € 1.165,99 
(fls. 68 dos autos);

U) Em 20 de Abril de 2007 a impugnante enviou à Administração Tributária fax a solicitar que 
o excesso de IVA a recuperar fosse objecto de compensação com o reembolso de imposto que tinha 
solicitado (fls. 69 dos autos);

V) A declaração periódica Modelo C relativa ao período 0512T deu origem à liquidação adicional 
n.º 07081681 de IVA e à liquidação de juros compensatórios n.º 07081682 (fls. 23 e 70 dos autos);

W) Em 9 de Setembro de 2007 a Administração Tributária extraiu as certidões de dívida com base nas 
liquidações referidas no ponto anterior e instaurou o processo de execução fiscal n.º 1104200701032844 
(fls. 58 a 62 dos autos);

X) Em 24 de Setembro de 2007 o procedimento de reembolso de IVA foi objecto de despacho 
favorável no montante de € 75.009,43 (fls. 72 a 76 dos autos);

Y) Em 2 de Outubro de 2007 a Administração Fiscal procedeu à compensação das dívidas no 
âmbito do procedimento de reembolso n.º 060334100 (IVA0606T)  - (fls. 24 e 25 dos autos);

Z) A presente impugnação deu entrada em 29 de Outubro de 2007 (carimbo aposto no rosto de 
fls. 3 dos autos).

III  - Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Loulé que julgou 
improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra as liquidações adicionais de 
IVA, e respectivos juros compensatórios, referente ao 2.º trimestre de 2005, com o fundamento de que 
não ocorre a invocada duplicação de colecta.

Entende a impugnante, ora recorrente, que tais liquidações estão feridas de ilegalidade por dupli-
cação de colecta, na medida em que o IVA por ela deduzido, decorrente de uma facturação emitida em 
2005 pela sociedade Famadecor  - Decorações, Lda., que tinha cessado a actividade em 31/12/2004, 
fora entretanto pago por esta em 17/7/2007.

Vejamos. Nos termos do disposto no artigo 205.º do CPPT, são três os pressupostos cumulativos da 
ocorrência de duplicação de colecta: identidade do facto tributário, identidade da natureza do imposto já 
integralmente pago e novamente exigido e identidade do período temporal a que o imposto respeita.

No caso em apreço, as liquidações impugnadas tiveram origem na dedução efectuada pela recor-
rente no 2.º trimestre de 2005 do IVA decorrente de uma facturação emitida em 2005 por uma sociedade 
que se constatou cessara a actividade em 31/12/2004.

Ora, por força do que dispõe o n.º 11 do artigo 22.º do CIVA, os pedidos de reembolso serão 
indeferidos quando o imposto dedutível for referente a um sujeito passivo que tenha cessado a sua 
actividade no período a que se refere o reembolso.

Alega a recorrente que, porém, regularizada a situação tributária por este sujeito passivo, se mos-
tra acautelada a ratio da norma contida no disposto no n.º 11 do artigo 22.º do CIVA, não podendo tal 
norma ser interpretada no sentido de afastar o regime previsto no artigo 205.º do CPPT.

Todavia, como bem se salienta na decisão recorrida, não se pode falar aqui em duplicação de 
colecta quando o sujeito passivo não é o mesmo nem existe unicidade do facto tributário.

Com efeito, tratando -se de IVA, cujo modelo assenta no método subtractivo indirecto que consiste 
em conceder ao sujeito passivo, em cada período de imposto, o direito de deduzir ao montante de imposto 
que deve liquidar nos seus inputs, as suas transmissões de bens ou serviços (operações a jusante), o 
montante de imposto que suportou nos seus outputs ou transmissões (operações a montante), devendo 
entregar ao Estado a diferença positiva e ficando com um crédito equivalente à diferença negativa, é 
errado concluir -se que o imposto liquidado ao prestador é o mesmo imposto que o adquirente deduz.

Como se esclarece no acórdão deste Tribunal de 27/2/2008, no recurso n.º 1062/07, «do ponto 
de vista da lei  - por falta das “três identidades” do conceito legal de duplicação de colecta (idêntico 
tributo pelo mesmo facto tributário e pelo mesmo período de tempo), e sobretudo pelo modus operandi 
próprio do funcionamento do IVA como sistema de “crédito de imposto”  -, o IVA que (uma sociedade) 
tenha feito constar de facturas por ela emitidas, só por ela é devido e, uma vez que tenha sido pago, 
não transforma em “duplicação de colecta” a dívida de IVA própria de outro sujeito passivo.».
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Por outro lado, não há dúvida que a recorrente não tinha direito à dedução do IVA por inobser-
vância dos pressupostos do n.º 11 do artigo 22.º do CIVA, o que necessariamente acarretaria prejuízo 
para o Estado caso tal dedução fosse levada a efeito, prejuízo esse correspondente à vantagem obtida 
pelo sujeito passivo que efectua a dedução a que não tinha direito.

E sempre que, por facto imputável ao sujeito passivo, for retardada a liquidação ou tenha sido 
recebido reembolso superior ao devido, acrescem ao montante do imposto juros compensatórios, nos 
termos do artigo 35.º da LGT (artigo 96.º, n.º 1 do CIVA).

Ainda que no caso não tenha havido qualquer reembolso superior ao devido, o certo é que houve re-
tardamento da liquidação, sendo tal facto só por si justificativo dos juros compensatórios liquidados.

Por último, sempre que o imposto liquidado pelos serviços ou pelo sujeito passivo não seja pago 
até ao termo dos prazos legais estabelecidos, e, neste caso, como consta do probatório, a impugnante 
não pagou no prazo de pagamento voluntário, tendo sido feita a compensação, nos termos do artigo 89.
º do CPPT, são devidos juros de mora, nos termos do artigo 44.º da LGT (artigo 96.º, n.º 2 do CIVA).

As liquidações impugnadas não estão, assim, feridas de ilegalidade.
A sentença recorrida procedeu, pois, a correcto enquadramento jurídico da matéria de facto apu-

rada, não merecendo, por isso, 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 em 1/6.

Lisboa, 4 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 4 de Maio de 2011.

Assunto:

Graduação de créditos. IRS. Privilégio creditório.

Sumário:

O n.º 1 do artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado no sentido de abranger não só 
os credores que gozem de garantia real, "stricto sensu", como também aqueles a 
que a lei substantiva confere causas legítimas de preferência, como é o caso dos 
privilégios creditórios.

Processo n.º 44/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Vouga e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso da sentença proferida pelo TAF de Aveiro nos autos de veri-

ficação e graduação de créditos que ali correm termos por apenso à execução fiscal n.º 0094200701003879 
e apensos instaurada contra Batrel – Materiais de Construção, e revertida contra Maria de Lurdes Taborda 
dos Santos Bargão, por dívidas de IVA do ano 2004 e juros de mora.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Os créditos de IRS de 2007 e 2008 reclamados pela Fazenda Pública beneficiam de privilégio 

creditório imobiliário geral, encontrando -se abrangidos pelos três anos anteriores ao da penhora, nos 
termos do artigo 111º do CIRS.

2. O privilégio creditório consiste na faculdade que a lei substantiva concede a certos credores, 
em atenção à causa do crédito, de serem pagos com preferência em relação a outros.

3. O facto de o privilégio creditório imobiliário geral ser uma mera preferência de pagamento, 
não implica o afastamento do crédito que dele beneficia, da reclamação e graduação no lugar que lhe 
competir.

4. A admissão ao concurso de credores constitui a razão de ser da atribuição do privilégio creditório.
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5. Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora, seria deixar sem 
sentido útil o referido artigo 111º do CIRS, pois, nesse caso, o seu crédito passaria a dispor de garantia 
real, sendo -lhe inútil o privilégio.

6. De harmonia com o 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 
gozem de garantia real stricto senso, mas também aqueles a quem a lei atribui causas legítimas de pre-
ferência, nomeadamente os privilégios creditórios imobiliários, ainda que não especiais (cfr. a título de 
exemplo, os Acórdãos do STA de 08/09/2010, processo 0118/09, de 12/11/2009, processo n.º 919/09 e 
de 17/06/2009, processo n.º 0432/09 e de 18/05/2005, processo n.º 612/04).

7. Ao não admitir os créditos de IRS relativos aos exercícios de 2007 e 2008, reclamados pela 
Fazenda Pública, a douta sentença recorrida incorreu em erro de direito na interpretação e aplicação 
das normas constantes nos artigos 240º, n.º 1 e 246º do CPPT e no artigo 111º do CIRS.

Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da sentença a substituir por outra que 
admita, reconheça e gradue tais créditos no lugar que lhe competir.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP não emitiu Parecer (cfr. fls. 261 verso).
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. A execução corre por dívidas de IVA do ano de 2004 e juros de mora correspondentes – cfr. 

fls. 1 e 2 do Processo de Execução Fiscal apenso aos autos;
2. No âmbito do Processo de Execução Fiscal 0094200701003879, pela Ap. 4229 de 14.07.2009 foi 

registada penhora sobre o prédio rústico sito no Ferrador, freguesia e concelho de Penamacor, inscrito na 
matriz predial sob o artigo 103, secção BL e descrito na Conservatória do Registo Predial de Penamacor 
sob o n.º 3326, garantindo a quantia exequenda de € 7.037,99 – cfr. certidão da Conservatória do Registo 
Predial de Penamacor de fls. 57 e seguintes do Processo de Execução Fiscal apenso aos autos;

3. Sobre o imóvel descrito em 2. encontra -se ainda registada, pela Ap. 1 de 03.07.2001, a favor 
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Ílhavo, CRL, hipoteca voluntária garantindo o montante má-
ximo de 20.550.000$00 (€ 102.502,97) – cfr. certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial 
de Penamacor a fls. 57 e seguintes do Processo de Execução Fiscal apenso aos autos;

4. Por Ap. 3 de 28.12.2007, sobre o imóvel descrito em 2., foi registada penhora, determinada 
no âmbito do Processo 1183/06.1TBILH, como garantia da quantia exequenda de € 10.689,25, onde é 
exequente/credor Manuel Evangelista Ribeiro Claro – cfr. certidão supra identificada;

5. Por Ap. 4 de 07.07.2008, sobre o imóvel descrito em 2., foi registada penhora, determinada 
no âmbito do Processo 39/08.8TBILH do 2º Juízo do Tribunal Judicial de Ílhavo, como garantia da 
quantia exequenda de € 16.187,38, onde é exequente/credor a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do 
Baixo Vouga, CRL – cfr. a certidão supra identificada;

6. Por Ap. 3 de 07.11.2008, sobre o imóvel descrito em 2., foi registada penhora, determinada no 
âmbito do Processo de Execução Fiscal 0108200701026984, como garantia da quantia exequenda de 
€ 59.639,82, relativa a dívidas de IRS – cfr. certidão supra identificada;

7. Por Ap. 6 de 17.11.2008, sobre o imóvel descrito em 2., foi registada penhora, determinada 
no âmbito do Processo Executivo 86/08.0 TBAVR, do 3º Juízo do Tribunal Judicial de Aveiro, como 
garantia da quantia exequenda de € 230.809,07, onde é exequente/credor, a Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo do Baixo Vouga, CRL – cfr. certidão supra identificada.

3. Atendendo a esta factualidade a sentença recorrida procedeu, além do mais, à graduação dos 
créditos reclamados, mas não julgou reconhecidos, nem consequentemente graduou, os créditos relativos 
a IRS, dos anos de 2007 e 2008, por considerar que o privilégio imobiliário geral previsto no art. 111º 
do CIRS não constitui uma garantia real.

A recorrente, por seu lado, apoiando -se na jurisprudência deste STA, entende que o n.º 1 do art. 240º 
do CPPT deve ser interpretado em termos amplos, 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.

A questão controvertida e que importa decidir é, portanto, a de saber se o crédito de IRS reclamado 
pela FP, relativo aos anos de 2007 e 2008, deve ou não ser reconhecido e graduado.

Vejamos.
4.1. O art. 111º do CIRS dispõe:
«Para pagamento do IRS relativo aos três últimos anos, a Fazenda Pública goza de privilégio 

mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à 
data da penhora ou outro acto equivalente.»

Por sua vez, o n.º 1 do art. 240º do CPPT dispõe que podem reclamar os seus créditos no prazo 
de 15 dias após a citação nos termos do artigo anterior os credores que gozem de garantia real sobre 
os bens penhorados.
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E o art. 246º do mesmo Código manda aplicar na reclamação de créditos as disposições do CPC, 
mas sendo admissível apenas a prova documental.

4.2. A questão a decidir passa, essencialmente, pela interpretação do n.º 1 do transcrito art. 240º do 
CPPT, em termos de saber se tal normativo deve ser interpretado em sentido amplo, de modo a terem -se 
por abrangidos na letra da lei não apenas os credores que gozam de garantia real, mas também aqueles a 
quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios, 
ou se, pelo contrário, deve interpretar -se em sentido estrito, de modo a terem -se ali abrangidos apenas 
os credores que gozam de uma verdadeira garantia real, que atribua ao seu titular um direito de sequela.

Trata -se, aliás, de questão que tem sido amplamente apreciada e decidida por este STA, com orien-
tação largamente maioritária, que também aqui perfilhamos, no sentido de que «o n.º 1 do artigo 240º 
do CPPT deve ser interpretado amplamente, no sentido de abranger não só os credores que gozam de 
garantia real “stricto sensu”, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de 
preferência, como é o caso dos privilégios creditórios».

A propósito, escreve -se no acórdão desta Secção do STA, de 12/1/2011, rec. n.º 725/10, em que 
o presente relator interveio como adjunto:

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 240º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em consonância com o 
artigo 865º 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 733º do Código Civil define como «a faculdade que a lei, em atenção à causa 
do crédito, concede a certos credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência 
a outros», não há unanimidade, entendendo alguns que não serão verdadeiros direitos reais de garantia, 
mas qualidades do crédito, atribuídas por lei em atenção à sua origem.

Praticamente unânime é o 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 111º (antes artigo 104º) 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 Jus-
tiça, 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 privilégio legal. Assim, 
afigura -se dever o artigo 240º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário ser interpretado 
no sentido de abranger não apenas os credores que gozam de garantia real, stricto sensu, mas também 
aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios 
creditórios – cf. neste sentido, quase textualmente, o acórdão do Pleno desta Secção do Supremo Tri-
bunal Administrativo, de 18 -5 -2005, no recurso n.º 612/04, o qual, por sua vez, seguiu o acórdão do 
Pleno também desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 13 -4 -2005, no recurso n.º 442/04, 
a confirmar os acórdãos fundamento desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 2 -7 -2003, 
e de 4 -2 -2004, proferidos respectivamente nos recursos n.º 882/03, e n.º 2078/03».

E no mesmo sentido podem ver -se, ainda, entre outros, os acs. desta Secção do STA, 12/11/09, 
rec. n.º 919/09, de 18/11/09, rec. n.º 920/09, de 27/1/10, rec. n.º 01201/09 e de 12/2/10, rec. n.º 1035/09.

Ora, considerando o disposto no n.º 3 do art. 8º do CCivil e porque não vemos motivo para divergir 
deste entendimento, havemos de concluir que o crédito em causa deve ser reconhecido e graduado no 
lugar que lhe couber, ou seja, no caso, logo a seguir aos créditos garantidos por hipoteca.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença na parte em que 

vem recorrida e, julgando reconhecido o crédito reclamado pela Fazenda Pública referente a IRS dos 
anos de 2007 e 2008, proceder à respectiva graduação no lugar que lhe compete, ficando, assim, a 
graduação na forma seguinte e saindo as custas precípuas do produto do bem penhorado:

1º  - Os créditos reclamados pela Fazenda Pública, referentes a IMI de 2008, bem como os juros 
que lhes correspondam;

2º  - O crédito reclamado pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Vouga, CRL, que se 
encontra garantido por hipoteca, até ao limite do seu valor;
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3º  - Os créditos reclamados pela Fazenda Pública, referentes a IRS dos anos de 2007 e 2008 e 
respectivos juros, que goza do privilégio imobiliário estabelecido no art. 111º do CIRS;

4º  - O crédito exequendo no âmbito do Processo Executivo 1183/06.1TBILH, Reclamado por 
Manuel Evangelista Ribeiro Claro, bem como os juros e despesas correspondentes, sempre até ao 
limite da penhora;

5º  - O crédito exequendo no âmbito do Processo Executivo 39/08.8TBILH, reclamado pela Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Vouga, CRL, bem como os juros e despesas correspondentes, 
sempre até ao limite da penhora registada;

6º  - O crédito exequendo no âmbito do Processo Executivo 86/08.0TBAVR, reclamado pela Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Vouga, CRL, bem como os juros e despesas correspondentes, 
sempre até ao limite da penhora registada;

7º  - Havendo remanescente, os créditos exequendos, referentes a IVA do ano de 2004, bem como 
os juros que lhe correspondam, sempre até ao limite da penhora.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Maio de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Brandão de Pinho — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 4 de Maio de 2011.

Assunto:

Contradição entre os fundamentos e a decisão. Inutilidade superveniente da lide. 
Responsabilidade pelas custas.

Sumário:

 I — É nula, por oposição entre os fundamentos e a decisão, a sentença que sustenta 
a inutilidade superveniente da lide no que toca ao pedido de anulação do acto 
tributário impugnado e de restituição do imposto devido por força da revogação 
do acto na pendência da impugnação judicial, e que decide, a final, pela impro-
cedência total do pedido.

 II — Tal nulidade deve ser suprida pelo Supremo Tribunal Administrativo, por força 
do disposto no artigo 731.º do Código de Processo Civil.

 III — A Impugnante não pode ser condenada no pagamento das custas pela extinção 
parcial da instância por inutilidade superveniente da lide resultante da revogação 
do acto na pendência da impugnação, por essa inutilidade ser imputável ao “réu”, 
que é a Administração Fiscal.

Processo n.º 66/11 -30.
Recorrente: Publimeios — SGPS – S. A.
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. PUBLIMEIOS – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A., com os de-
mais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto, em 13 de Outubro de 2010, de improcedência da impugnação judicial 
deduzida contra o acto indeferimento parcial de pedido de reembolso de IVA proferido pelo Director 
de Serviços de Reembolso do IVA relativo ao último trimestre de 2002, no montante de € 68.313,70.

As alegações do recurso mostram -se rematadas com as seguintes conclusões:
14. Quanto ao pedido principal, a douta Sentença é nula, por contradição da decisão com os res-

pectivos fundamentos [cfr. artigo 668º n.º 1 c) do CPC, redacção aplicável].
15. Com efeito, e nessa parte, se por um lado sustenta a inutilidade superveniente da lide, por 

outro lado decide, a final, pela improcedência do pedido.
16. Sem prejuízo, a douta Sentença padece, ao menos, de erro de julgamento.
17. Pois resulta da factualidade provada que, no decurso da demanda, o despacho impugnado 

foi revogado e a Impugnante, consequentemente, reembolsada do sobredito valor de Euros 68.313,70.



697

18. De modo que a decisão, quanto a este pedido principal, não poderia ser outra senão a declaração 
de extinção da instância, com fundamento em inutilidade superveniente da lide.

19. Quanto às custas e ao pedido principal, as mesmas devem ficar a cargo da Fazenda Pública, 
conforme imposto pelo artigo 447º do CPC, na redacção aplicável à presente impugnação judicial.

20. Uma vez que a inutilidade superveniente da lide, nessa parte, advém de “facto imputável” à 
Fazenda Pública (cfr. artigo 447º do CPC).

21. Ao decidir imputar a totalidade das custas à Impugnante, a douta Sentença violou o disposto 
naquele artigo 447º do CPC, redacção aplicável.

Nestes termos, e nos melhores de Direito e com o Douto suprimento de V. Exas., deve ser con-
cedido provimento ao recurso e, consequentemente, anulada ou revogada a douta Sentença recorrida, 
devendo ser declarada a extinção da instância, por inutilidade superveniente da lide, com custas pela 
Fazenda Pública, assim fazendo V. Exas., mais uma vez, inteira JUSTIÇA.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Por despacho proferido ao abrigo do artigo 668.º n.º 4 do Código de Processo Civil, a Me-

ritíssima Juíza do tribunal recorrido sustentou a inexistência da invocada nulidade da sentença, com a 
seguinte motivação:

«Efectivamente, a decisão não padece, a nosso ver, de qualquer nulidade, por não ocorrer con-
tradição entre a decisão e a respectiva fundamentação.

Analisando a decisão é claro que em relação ao pedido de revogação do despacho de indeferi-
mento inicialmente impugnando e respectivo pedido de reembolso ocorreu a inutilidade superveniente 
da lide, por se mostrar no decurso do processo satisfeita a pretensão da impugnante atentos os docu-
mentos que a mesma juntou com a petição inicial que levaram a Administração Tributária a revogar 
o acto impugnado.

Apenas com a petição inicial, e com os documentos juntos pela impugnante nesta sede, é que se 
revogou o acto impugnado.

Assim, o processo prosseguiu apenas e tão só para a apreciação do pedido de condenação em 
juros indemnizatórios.

Quanto a este pedido, e tal qual resulta a decisão ora impugnada, a impugnação improcedeu.
Desta forma não ocorre a alegada contradição entre a decisão e a respectiva fundamentação.».
1.4. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que devia ser 

concedido provimento ao recurso, com a seguinte motivação:
«São duas as questões em análise no presente recurso:
1 - Nulidade da decisão recorrida por oposição entre os fundamentos e a respectiva decisão.
2 - Responsabilidade pelas custas em caso de extinção da instância por inutilidade superveniente 

da lide e interpretação do artº 447º do Código de Processo Civil.
Quanto à questão da nulidade da decisão recorrida alega a recorrente que a sentença «se por um 

lado sustenta a inutilidade superveniente da lide, por outro lado decide, a final, pela improcedência do 
pedido», quando deveria ter ordenado, neste segmento decisório, a extinção da instância.

A nosso ver não lhe assiste razão.
Como ensinam José Lebre de Freitas, A. Montalvão Machado, e Rui Pinto no seu Código de Pro-

cesso Civil anotado, vol. II, pag. 670 «entre os fundamentos e a decisão não pode haver contradição 
lógica; se, na fundamentação da sentença, o julgador seguir determinada linha de raciocínio, apon-
tando para determinada conclusão, e, em vez de a tirar, decidir noutro sentido, oposto ou divergente, a 
oposição será causa de nulidade da sentença. Esta oposição não se confunde com o erro na subsunção 
dos factos à norma jurídica ou, muito menos, com o erro na interpretação desta (....) A oposição entre 
os fundamentos e a decisão tem o seu correspondente na contradição entre o pedido e a causa de pedir, 
geradora da ineptidão da petição inicial (art. 193 -2 -b)».

Ora no caso a sentença pronunciou -se apenas sobre o pedido de condenação em juros indemniza-
tórios a liquidar nos termos do disposto no art. 22º, nº. 8 do CIVA e 43º da LGT, tendo -se consignado 
na sentença  - cf. fls. 94  - que a impugnante requereu o prosseguimento dos autos para decisão deste 
concreto pedido.

E sucede que foi em relação a este pedido, conforme se reitera no despacho de sustentação de 
fls.129, que a se julgou improcedente a impugnação.

Isso mesmo resulta do que foi exarado no requerimento de fls. 86, em que a recorrente pede que 
os autos prossigam apenas para decisão do pedido de condenação em juros indemnizatórios.

Não há pois contradição, dado que a decisão de improcedência da impugnação não colide com 
os fundamentos em se apoia.

Subsidiariamente entende a recorrente que a sentença padece ao menos de erro de julgamento.
Afigura -se -nos que, nesta parte, merecerá provimento a sua argumentação.
Com efeito estavam em causa dois pedidos: o pedido de anulação do despacho de indeferimento de 

12/05/2004 do Director dos Serviços de Reembolso do IVA, na parte em que indeferiu o pedido de reem-
bolso de IVA relativo ao último trimestre de 2002, e o pedido de condenação em juros indemnizatórios.
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Tendo julgado que em relação ao pedido de anulação do despacho de indeferimento de 12/05/2004 
do Director dos Serviços de Reembolso do IVA ocorria a inutilidade superveniente da lide, dado que se 
mostrava satisfeita a pretensão da impugnante, o tribunal a quo deveria ter emitido pronúncia expressa 
sobre tal questão, retirando daí as necessárias consequências quanto a custas.

Do mesmo modo deverá proceder o recurso quanto à responsabilidade por custas.
Com efeito, tendo -se consignado na sentença  - cf. fls. 94  - que a impugnante requereu o pros-

seguimento dos autos para decisão do pedido de condenação em juros indemnizatórios, acabou por 
decidir -se que não ocorria qualquer erro dos serviços susceptível de ser enquadrado na previsão do 
art. 43º da Lei Geral Tributária, julgando -se a impugnação improcedente.

Condenando -se a impugnante em custas.
Mas nada se diz quanto ao pedido principal e à responsabilidade por essas custas.
Ora dispõe o artigo 447º do Código de Processo Civil que “quando a instância se extinguir por 

impossibilidade ou inutilidade da lide, as custas ficam a cargo do autor, salvo se a impossibilidade ou 
inutilidade resultar de facto imputável ao réu, que neste caso as pagará.”

No caso, como bem refere a recorrente, e resulta do probatório a fls. 92 e 93, a inutilidade super-
veniente da lide advém de “facto imputável” à Fazenda Pública (cfr. artigo 447º do CPC).

Daí que se entenda que as custas do pedido principal devem ficar a cargo da Fazenda Pública, 
conforme imposto pelo artigo 447º do Código de Processo Civil.

Nestes termos deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se o julgado recorrido.».
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:
a) A impugnante apresentou oportunamente, por referência ao período de 02 -12T, a correspondente 

declaração periódica de IVA, onde autoliquidou e solicitou o reembolso de IVA no montante total de 
€ 70.684,80.

b) O pedido de reembolso originou uma inspecção onde se referia que “Sucede, porém, que, não 
obstante o Sujeito Passivo ter correspondido à injunção que lhe fora colocada, o que é certo é que a 
comunicação requerida ao devedor, contém a data de 6.6.03 quando, à luz do n.º 5 do art.º 71º do CIVA, 
tal procedimento deveria ser contemporâneo da regularização a seu favor, ou seja, 98.097” (cf. doc. 
de fls. 15 a 16 dos autos).

c) O pedido de reembolso veio a ser parcialmente indeferido, por despacho de 12/05/2004 do DS-
RIVA, uma vez que só foi deferido o reembolso do montante de € 2.371,10, com o fundamento exposto 
na informação de 23/03/2004 e em notificação do resultado da inspecção tributária de 25/03/2004 de que 
“O sujeito passivo deduziu no C. 40 do P. 98 -09T que reportou para o P. 02 -12T, onde faz o pedido de 
reembolso, o montante de € 68.313,70 correspondente a regularizações de IVA por créditos considerados 
incobráveis em processo de execução. Porque não se encontrava àquela data na posse da comunicação 
prescrita n.º 5 do art.º 71º do CIVA (determinante da contra -regularização a realizar a favor do Estado, 
por parte do devedor), requisito formal indispensável para lhe ser conferida a faculdade de rectificar a 
operação tributável que esteve subjacente à emissão da questionada regularização de IVA, em 98 -09T, 
promovemos, deste modo, o indeferimento parcial do pedido de reembolso, já que tal incumprimento 
inviabilizou de todo a possibilidade de aferir da sua legitimidade, por recondução à norma prevista no 
art.º 22, n.º 11 do CIVA. Em face do exposto, damos cumprimento às instruções dimanadas pelo DSRIVA, 
via ofício n.º 30018 de 13.03.00 (alínea c) a págs. 2) por força da qual nos eximimos de preencher o 
m/382/86” (cf. doc. de fIs. 3 a 10 do processo administrativo, doravante apenas PA).

d) A impugnante foi notificada do indeferimento parcial através do ofício n.º 70890 de 12/05/2004.
e) O montante de € 2.371,10 foi reembolsado à impugnante através do cheque n.º 5117248067, 

pago em 26/04/2005 (cf. doc. de fls. 89 do PA).
f) Em 26/07/2007, na sequência da apresentação da presente impugnação judicial, foi elaborada 

pela Direcção de Serviços de Reembolsos a informação n.º 6581, onde se refere que “Na petição o 
sujeito passivo alega que já em 1998 havia comunicado as regularizações aos devedores em causa, 
anexando aos autos cópia das comunicações, dos registos e avisos de recepção, assinados pelos desti-
natários ou devolvidos pelos CTT, comprovando o seu envio. Verifica -se assim, que o sujeito passivo 
deu cumprimento ao disposto no n.º 12 do art. 71º do Código do IVA, que lhe permite a dedução do 
imposto nos termos do nº8 do mesmo artigo” (cf. doc. de fls. 97 a 99 do PA).

g) Ali era proposto “Atender a pretensão do sujeito passivo no que se refere à restituição do valor 
de € 68.313,70, solicitando -se à Direcção de Serviços de Cobrança a emissão de reembolso oficioso 
daquele valor reportado ao período de 02/12T”.

h) Sobre esta informação e proposta recaiu o despacho do Director de Serviço da Direcção de 
Serviço de Reembolsos, de 25/07/2007, com o seguinte teor: “Concordo. Face ao informado, revogo o 
acto de indeferimento de reembolso do período de 0212T, nos termos do artº. 112º do CPPT, devendo 
para o efeito proceder -se à restituição do valor de € 68.313,70, em conformidade com o proposto” (cf. 
doc. de fls. 96 a 99 do PA).



699

i) Em 26/07/2007, a Direcção de Serviços de Reembolsos remeteu uma nota interna à Direcção 
de Serviços de Cobrança, a solicitar o reembolso oficioso a favor da impugnante do montante de 
€ 68.313,70 (cf. doc. de fls. 101 do PA).

j) A impugnação foi intentada em 30/07/2004, nesta a impugnante junta documentos comprova-
tivos de em 1998 ter feito as comunicações aos devedores que a AT considerou em falta para deferir o 
pedido de reembolso (cf. doc. de fls. 54 a 69 dos autos).

3. As questões a decidir no presente recurso consistem em saber se a decisão recorrida é nula por 
contradição entre os fundamentos e a decisão e se padece de erro por ter condenado a Impugnante na 
totalidade das custas, quando, por força da revogação do acto impugnado na pendência da acção, deveria 
ter julgado extinta a instância por inutilidade superveniente da lide quanto ao pedido de anulação desse 
acto e condenado a Fazenda Pública no pagamento das custas na parte correspectiva.

A Recorrente invoca 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 de-
cisão e os seus fundamentos, dado que estes conduziriam, logicamente, à extinção parcial da instância 
por inutilidade superveniente da lide, e nunca à total improcedência da impugnação.

Esta causa de nulidade ocorre 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. 668º, à contradição real entre os fundamentos e a decisão e não às hipóteses de contradição 
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).

Por outras palavras, e socorrendo -nos do conceito de silogismo, temos que a sentença deve ter 
uma estrutura argumentativa lógica, no sentido de que as premissas precedem a conclusão, que delas 
deve decorrer naturalmente. Pelo que, entre os fundamentos e a decisão não pode haver contradição 
lógica, sob pena de nulidade da decisão.

Na sentença recorrida, depois de se ter julgado que o objecto da presente impugnação judicial era 
constituído pelo acto de indeferimento de pedido de reembolso de IVA proferido pelo Director de Ser-
viços de Reembolso do IVA, no montante de € 68.313,70, e que com ela se pretendia a anulação desse 
acto e a condenação da Administração à restituição daquela quantia acrescida de juros indemnizatórios, 
deu -se como provado que o acto impugnado fora já revogado na pendência da impugnação e sustentou-
-se que essa circunstância acarretava a inutilidade superveniente da lide quanto ao pedido anulatório 
e de restituição do imposto, pelo que restaria apreciar o pedido de condenação ao pagamento de juros 
indemnizatórios. E, apreciando -o, julgou -se que a Impugnante não tinha direito a esses juros.

Ou seja, embora a sentença se tenha pronunciado unicamente sobre o mérito do pedido de juros 
indemnizatórios – tendo em conta que a Impugnante requerera o prosseguimento dos autos para sua 
decisão após ter tido conhecimento da revogação do acto impugnado – não deixou de reconhecer, na 
respectiva fundamentação, a formulação de outros pedidos, cujo mérito não fora ainda apreciado, mas 
que entendeu não dever conhecer por a instância se ter tornado, quanto a eles, desnecessária.

A decisão proferida foi, porém, de total improcedência da impugnação, com a condenação da 
Impugnante nas custas da acção.

Ora, da premissa sobre a desnecessidade, por inutilidade superveniente, de conhecimento do 
pedido de anulação do acto impugnado, não se retira, como consequência jurídica, a improcedência 
da acção. Tal premissa conduz, antes, de forma lógica e adequada, a uma decisão de extinção parcial 
da instância, nos termos do artigo 287.º, alínea e), do Código de Processo Civil, e não à decisão de 
improcedência da impugnação.

E não tendo havido, antes da sentença, qualquer pronúncia sobre o pedido de anulação do acto 
inicialmente impugnando ou qualquer decisão de extinção parcial da instância por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente da lide, não assiste razão à Mmª Juiz quando defende, no despacho de 
sustentação, que o processo prosseguira somente para a apreciação do pedido de condenação em juros 
indemnizatórios e que nada havia a decidir quanto ao pedido de anulação. Em algum momento seria 
necessário extinguir a instância relativamente ao pedido de anulação do acto e ao pedido de restitui-
ção do imposto devido e, não o tendo sido antes, impunha -se que o fosse na sentença, por constituir a 
consequência lógica da sua fundamentação.

Assiste, pois, total razão à Recorrente quando defende que a sentença «se por um lado sustenta a 
inutilidade superveniente da lide, por outro lado decide, a final, pela improcedência total do pedido, 
quando deveria ter ordenado, neste segmento decisório, a extinção da instância.». A decisão devia ter 
sido, pois, na decorrência lógica das suas premissas, de extinção parcial da instância por inutilidade 
superveniente da lide no que toca à pretendida anulação do acto tributário impugnado e restituição do 
imposto devido (ou, melhor ainda, de extinção parcial da instância por impossibilidade superveniente 
da lide face à perda parcial daquele seu objecto) e de improcedência da impugnação no que toca so-
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mente ao pedido de juros indemnizatórios, daí se retirando, depois, todas as consequências em termos 
da responsabilidade das partes pelas custas da acção.

Pelo que ocorre uma real oposição da decisão pronunciada com os fundamentos nela expressos, 
reveladora de uma construção viciosa da sentença, determinante da sua nulidade.

Tal nulidade deve, porém, ser suprida por este Tribunal, já que segundo o disposto no artigo 731.º do 
Código de Processo Civil, «Quando for julgada procedente alguma das nulidades previstas nas alíneas c) 
e e) e na segunda parte da alínea d) do artigo 668.º (...), o Supremo suprirá a nulidade, declarará em 
que sentido a decisão deve considera -se modificada e conhecerá dos outros fundamentos do recurso».

A decisão será, pois, modificada em conformidade, procedendo este Tribunal à adequação do 
dispositivo final da sentença nos termos acima expostos.

Resta apurar se a decisão, assim modificada, padece de erro de julgamento no que toca à conde-
nação em custas.

Dispõe o artigo 447.º do Código de Processo Civil que “Quando a instância se extinguir por 
impossibilidade ou inutilidade da lide, as custas ficam a cargo do autor, salvo se a impossibilidade 
ou inutilidade resultar de facto imputável ao réu, que neste caso as pagará”. O que significa que a 
responsabilidade do autor se determina pela exclusão dos casos em que resulte de facto imputável ao 
réu a inutilidade ou impossibilidade da lide.

Ora, na situação em apreço, é patente que a causa da parcial inutilidade/impossibilidade super-
veniente da lide, resultante da revogação do acto tributário impugnado na pendência da impugnação 
judicial, é de todo estranha a qualquer intervenção da Impugnante, que para efeitos do artigo 447.º do 
CPC deverá ser considerado como “autor”. Como assim, assiste razão à Recorrente quando defende que 
não pode ser condenada no pagamento das custas pela extinção parcial da instância, por essa situação 
ser imputável ao “réu”, que é a Administração Fiscal, só podendo ser responsabilizada pelas custas na 
parte em que decaiu.

4. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso e, em consequência:

a) declarar nula a sentença por contradição entre a decisão e os seus fundamentos e, suprindo essa 
nulidade, modificar a decisão no sentido de julgar parcialmente extinta a instância por inutilidade/im-
possibilidade superveniente da lide quanto ao pedido de anulação do acto impugnado e de restituição do 
imposto devido, e julgar improcedente a impugnação quanto ao pedido de condenação da Administração 
Fiscal ao pagamento de juros indemnizatórios;

b) revogar a sentença recorrida quanto a custas, por estas serem devidas pela Impugnante apenas 
na parte em que decaiu, e condenar ambas as partes nas custas da instância, sendo a Fazenda Pública 
na parte relativa à extinção parcial da instância e a Impugnante na parte em que decaiu.

Sem custas neste Tribunal de recurso, por a Recorrida não ter contra -alegado.

Lisboa, 4 de Maio de 2011. — Dulce Manuel 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 4 de Maio de 2011.
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IFADAP. Cobrança coerciva de dívidas. Processo de execução fiscal.

Sumário:

Os serviços de finanças têm competência para a cobrança coerciva de dívidas ao IFA-
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Processo n.º 202/11 -30.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

I – Luís Carlos Valério Gomes Sobreiro, com os sinais dos autos, não se conformando com a 
decisão da Mma. Juíza do TAF de Leiria que julgou improcedente a oposição por si deduzida contra 
a execução fiscal instaurada no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha para cobrança de dívida ao 
IFADAP, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A) Entende o aqui recorrente que a norma constante do n.º 3 do art.º 10.º do Decreto -Lei n.º 150/94, 
de 25 de Maio, é uma norma especial, e consequentemente é competente para as execuções instauradas 
ao abrigo desse mesmo diploma o foro cível da comarca de Lisboa.

B) Nesta conformidade, a decisão do Tribunal a quo configura uma clara violação do Princípio 
da Segurança Jurídica consagrado por Lei.

C) Foram, assim, violados os artigos 2.º da CRP e n.º 3 do art.º 10.º do Decreto -Lei n.º 150/94, 
de 25 de Maio.

Contra -alegando, veio o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP, IP), que 
legalmente sucedeu ao IFADAP, dizer que:

A. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o Tribunal a quo é materialmente competente para 
conhecer da oposição deduzida pelo ora recorrente no âmbito de execução fiscal instaurada no Serviço 
de Finanças de Caldas da Rainha, porquanto, os contratos de atribuição de ajuda, celebrados entre o ex-
-IFADAP e os respectivos beneficiários dos subsídios neles mencionados, são contratos administrativos.

B. Razão pela qual, o acto de rescisão desse contrato e ordem de reposição dos montantes inde-
vidamente recebidos, enquanto estatuição autoritária aplicadora do direito ao caso, é um verdadeiro 
acto administrativo, por força do qual, na falta de pagamento voluntário no prazo fixado, nos termos do 
disposto no art.º 155.º do Código de Procedimento Administrativo, seguir -se -á o processo de execução 
fiscal regulado no Código do Processo Tributário.

C. Resulta, assim, ser, a própria lei, no caso o CPA, que determina que a cobrança das quantias 
devidas por força de acto administrativo deva ser efectuada mediante o recurso ao Código de Processo e 
de Procedimento Tributário sendo vedada à Administração a cobrança mediante o recurso às execuções 
comuns nos termos previstos no Código de Processo Civil.

D. Neste sentido, remete -se para a vasta e pacífica jurisprudência existente sobre o assunto, da qual 
se citam por todos o Acórdão proferido em 26/08/2009 pela 2.ª Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo, no âmbito do Proc.º n.º 0609/09, e o Acórdão n.º 218/07, proferido 
em 23/3/2007, pela 2.ª Secção do Tribunal Constitucional, no âmbito do Proc.º n.º 859/03.

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.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II  - Mostram -se provados os seguintes factos:
1. O oponente celebrou, em 14/04/2000, com o IFADAP  - Instituto de Financiamento e Apoio 

ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas, um contrato de atribuição de ajuda ao abrigo do PA-
MAF Medida 2  - Acção 2  - Apoio às Explorações Agrícolas, em projecto que recebeu no PAMAF o 
n.º 1998530016843  - Processo n.º 21089/2004  - cfr. fls. 18 a 24 dos autos.

2. Por carta endereçada ao aqui oponente em 13/02/2001, o IFADAP informa o oponente de que 
por decisão daquele Instituto foi reduzido o subsídio atribuído ao projecto n.º 1998.53.001684.3, e 
solicita a devolução da quantia de 2 100 000$00 (€ 10.474,76)  - cfr. fls. 59 dos autos.

3. Em 16/02/2007, foi recebido no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha um pedido do IFADAP 
para cobrança coerciva/execução fiscal do processo n.º 21089/2004 -551 -PAMAF -MED -2.2.2 -Reest.
Inov.Sector Agrícola em nome de Luís Carlos Valério Gomes Sobreiro, no montante de € 14.156,99, 
juntamente com a respectiva certidão de dívida  - cfr. fls. 15 e 16 dos autos.

4. O oponente tomou conhecimento da instauração de processo executivo (n.º 1350 -07/01005367) 
através da certidão de citação que assinou em 30/03/2007  - cfr. fls. 29 e 30 dos autos.

5. A presente oposição foi deduzida em 27/04/2007  - cfr. fls. 4 dos autos.
III  - Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Leiria que julgou 

improcedente a oposição deduzida pelo ora recorrente contra a execução fiscal instaurada no SF das 
Caldas da Rainha para cobrança de dívida ao IFADAP.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza a quo que, sendo o IFADAP uma pessoa colectiva pública e 
tendo o acto que ordena a restituição de subsídios por si concedidos a natureza de acto administrativo, 
são competentes para a instauração dos processos de execução fiscal que visam a cobrança coerciva 
das dívidas ao IFADAP os serviços da AF e não os tribunais cíveis.

Contra tal entendimento se insurge o oponente, ora recorrente, para quem a norma constante do 
n.º 3 do artigo 10.º do DL 150/94, de 25 de Maio, é uma norma especial e daí ser, por isso, competente 
para as execuções instauradas ao abrigo desse diploma o foro cível da comarca de Lisboa, sob pena de 
violação do princípio da segurança jurídica, consagrado no artigo 2.º da CRP.
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Sobre esta questão tem vindo este Tribunal a pronunciar -se, de forma reiterada e pacífica, no sen-
tido de, conforme entendido pela Mma. Juíza a quo, terem os serviços de finanças competência para a 
cobrança coerciva de dívidas ao IFADAP, resultantes de incumprimento de contratos de atribuição de 
ajudas financeiras, mediante processo de execução fiscal.

A esse propósito, vejam -se os acórdãos de 25/6/2009, 26/08/2009, 23/9/2009, 21/10/2009 e 
3/3/2010, nos recursos n.ºs 416/09, 609/09, 650/09, 462/09 e 21/10, respectivamente.

Por não se vislumbrar razão que justifique alterar tal jurisprudência, aqui se reafirma, pois, o 
mesmo entendimento, reproduzindo o que a esse respeito já se acentuou, por exemplo, no acórdão de 
23/09/2009, no recurso n.º 650/09, supra citado:

«O IFADAP é um instituto de direito público, dotado de personalidade jurídica, com autonomia 
administrativa e financeira e património próprio, que se rege pelo disposto no seu Estatuto e, subsi-
diariamente, pelas normas aplicáveis às empresas públicas, e que tem como atribuições a promoção 
do desenvolvimento da agricultura e das pescas, bem como do sector agro -industrial, em especial 
através de esquemas de financiamento, directo ou indirecto, às referidas actividades, competindo -lhe 
assegurar o funcionamento dos sistemas de apoio e de ajudas comunitárias e nacionais aos sectores 
da agricultura e das pescas (artigos 1.º, 3.º e 5.º do DL 414/93, de 23/12).

Sobre os contratos de atribuição de ajudas celebrados pelo IFADAP no âmbito das suas atribui-
ções, se pronunciou já o Tribunal Constitucional, em acórdão de 23/3/2007, no recurso n.º 859/03, 
onde se afirma, designadamente, que “(…) seja qual for o critério que se adopte para a qualificação 
dos contratos como administrativos, há que concluir, face ao regime legal aplicável e ao clausulado 
concretamente estabelecido, que reveste essa natureza o contrato celebrado entre o recorrente e o 
IFADAP. Trata -se de um acordo de vontades em que uma das partes é uma pessoa colectiva de direito 
público, dotada de autonomia administrativa e financeira e património próprio (artigo 1.º dos Esta-
tutos do IFADAP, aprovados pelo Decreto -Lei n.º 414/93, de 23 de Dezembro), a quem são conferidos 
poderes de direito administrativo, entre os quais a competência para emitir actos administrativos e 
celebrar contratos administrativos como meio de prosseguir as suas atribuições, que consistem na 
promoção do desenvolvimento da agricultura e das pescas, bem como do sector agro -industrial, em 
especial através de esquemas de financiamento, directo ou indirecto, às referidas actividades (artigo 
5.º dos referidos Estatutos). Na situação específica em causa, trata -se de contrato celebrado no âmbito 
de gestão de fundos públicos, inserida na actividade mais ampla de fomento de determinados interesses 
públicos, designadamente através da atribuição de ajudas pelo IFADAP aos particulares (no caso, ao 
ora recorrente), para que estes invistam nessas mesmas estruturas.

Acresce que, no âmbito da regulamentação legal e convencional do contrato, são consagradas 
cláusulas exorbitantes, inadmissíveis num contrato de direito privado (isto é, de cláusulas apenas con-
cebíveis numa relação jurídica em que pelo menos uma das partes é a Administração intervindo nessa 
qualidade), como a atribuição ao IFADAP de poderes de acompanhamento, fiscalização e controlo 
de programas e projectos apoiados por ajudas nacionais ou comunitárias (artigo 5.º, n.º 2, alínea e), 
dos Estatutos) ou do poder de unilateralmente rescindir ou modificar o contrato no caso de incumpri-
mento pelo beneficiário de qualquer das suas obrigações (…). (…) deparamos nesta hipótese com a 
determinação autoritária do pagamento de determinada quantia em consequência do exercício de um 
poder sancionatório. Na verdade, a atribuição de um poder com tal conteúdo à Administração constitui 
um factor determinante para a conclusão pela administratividade dos contratos em causa: trata -se 
manifestamente de um poder outorgado à entidade administrativa, exorbitante do direito privado e 
que releva da respectiva supremacia jurídico -pública. Na relação constituída, o contraente público 
detém o poder de praticar actos administrativos no âmbito da execução do contrato que celebrou com 
o particular, o que não sucederia se estivéssemos no horizonte de um contrato de direito privado.».

O citado acórdão do TC julgou organicamente inconstitucional, por violação do artigo 168.º, n.º 1, 
alínea q) da CRP [actual alínea p)], a norma constante do artigo 53.º, n.º 2 do DL 81/91, de 19/2, que 
determina a competência dos tribunais civis para as execuções instauradas pelo IFADAP em virtude 
do não cumprimento pelos particulares dos respectivos contratos de atribuição de ajudas.

Por outro lado, o acto de rescisão do contrato por incumprimento das obrigações assumidas tem 
a natureza de acto administrativo, na medida em que traduz uma estatuição autoritária do IFADAP 
fundada no regime jurídico aplicável (artigos 52.º do DL 81/91, de 19/2, e 120.º do CPA e acórdãos da 
SCA do STA de 2/5/2000 e de 24/6/2004, nos recursos 45774 e 1229/03, respectivamente).

Acresce que, «nos casos e termos expressamente previstos na lei», podem ser cobradas mediante 
processo de execução fiscal, as dívidas ao Estado e «a outras pessoas colectivas de direito público que 
devam ser pagas por força de acto administrativo», de acordo com o que se estabelece na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 148.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Isso significa que a admissibilidade da utilização do processo de execução fiscal depende neces-
sariamente de lei expressa que tal preveja.

E o que é certo é que, relativamente a dívidas que devam ser pagas por força de acto administra-
tivo, como as do IFADAP, o n.º 1 do artigo 155.º do Código do Procedimento Administrativo estabelece 
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que “quando por força de um acto administrativo devam ser pagas a uma pessoa colectiva pública, 
ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir -se -á, na falta de pagamento voluntário no prazo 
fixado, o processo de execução fiscal regulado no Código de Processo Tributário”.

Ora, esta norma de carácter geral satisfaz a referida exigência de lei expressa, e, dessa forma, 
legitima a cobrança dos créditos do IFADAP, de reposição considerada indevidamente recebida, 
mediante o processo de execução fiscal  - cf., por todos, neste sentido, os acórdãos desta Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 13/5/2009, de 20/5/2009 e de 25/6/2009, proferidos nos recur-
sos n.ºs 187/09, 427/09 e 416/09, onde se cita Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls. 23, anotação 5.ª ao artigo 148.º.

Daí que os serviços de finanças tenham, pois, competência para instaurar os processos de exe-
cução fiscal que visam a restituição de ajudas previamente decidida pelo IFADAP (actual IFAP, IP)».

Como supra se deixou dito, acentua o recorrente nas suas alegações o facto de a norma constante 
do n.º 3 do artigo 10.º do DL 150/94, de 25 de Maio, prever a competência do foro cível da comarca 
de Lisboa para todas as questões emergentes dos contratos, e sua execução, celebrados ao seu abrigo.

Tal norma tem, porém, a mesma redacção da norma constante do n.º 2 do artigo 53.º do DL 
81/91, de 19 de Fevereiro, que o Tribunal Constitucional já julgou organicamente inconstitucional (v. 
os acórdãos 457/04 e 218/07).

Ou seja, o TC tem vindo a decidir no sentido de que após a revisão constitucional de 1989 a ju-
risdição administrativa passou a ser a jurisdição “comum” para conhecimento de litígios emergentes 
de relações jurídicas administrativas, estando vedada à administração o recurso às execuções comuns, 
nos termos do CPC, para cobrança de dívidas com origem em acto administrativo.

A fundamentação dos arestos do TC citados é, assim, aplicável mutatis mutandis à apreciação da 
constitucionalidade do artigo 10.º, n.º 3 do DL 150/94, de 25 de Maio, diploma que, aliás, revogou o 
DL 81/91, de 19 de Fevereiro.

Razão pela qual se conclui, assim, como na decisão recorrida, que o acto de rescisão do contrato 
celebrado entre o recorrente e o IFADAP e ordem de reposição do montante indevidamente recebido 
é um verdadeiro acto administrativo, pelo que a cobrança coerciva das quantias em dívida deve ser 
efectuada em processo de execução fiscal, nos termos dos artigos 155.º, n.º 1 do CPA e 148.º, n.º 2, 
alínea a) do CPPT, e conforma jurisprudência consolidada deste Tribunal.

O recurso não merece, por isso, provimento.
IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 4 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 

 Acórdão de 4 de Maio de 2011.

Assunto:

Nulidade. Anulação de venda. Reclamação de acto do órgão de execução fiscal.

Sumário:

 I — A anulação da venda nos termos deste artigo 201.º do CPC depende, quer da 
ocorrência, relativamente ao acto de venda ou aos actos preparatórios a ela res-
peitantes, de qualquer omissão de acto ou formalidade prescrita na lei, quer da 
circunstância de a irregularidade verificada poder ter influência na venda (n.os 1 
e 2 do artigo referido).

 II — Arguindo -se nulidade processual substanciada em alegada omissão de acto que a 
lei impõe e que, a verificar -se, pode acarretar a consequente anulação da venda 
efectuada, tal nulidade processual (artigo 201.º do CPC, ex vi do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 257.º do CPPT e na alínea c) do n.º 1 do artigo 909.º 
do CPC) é invocável perante o órgão da execução fiscal, cabendo da respectiva 
decisão deste, reclamação nos termos do disposto nos artigos 276.º e sgts. do 
CPPT e no prazo aí também previsto.
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Processo n.º 282/11 -30.
Recorrente: Banco Comercial Português, 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. Banco Comercial Português, SA, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, 

proferida pelo TAF de Aveiro nos autos de reclamação de actos do órgão de execução fiscal, absolveu da 
instância a Fazenda Pública, com fundamento em que ocorre a excepção de erro na forma de processo.

1.2. O recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
A) O BCP reclamou o seu crédito de 160.384,61 €, garantido por hipoteca do imóvel penhorado.
B) Em 17/09/2007, simultaneamente com a citação para reclamar o seu crédito, o BCP foi noti-

ficado do despacho que designou a venda do imóvel, por propostas em carta fechada, em 13/11/2007.
C) O crédito reclamado pelo BCP foi verificado e graduado, por sentença do TAF de Viseu, de 

21/10/2008, já transitada, em 2º lugar, logo a seguir ao crédito reclamado pela F. N. relativo ao IMI.
D) Como o crédito exequendo respeitava ao IRS e não gozava, por isso, de preferência sobre o 

crédito hipotecário reclamado, o BCP requereu, em 12/11/2007, que, dada a inutilidade da realização 
da venda do imóvel para a cobrança do referido tributo, uma vez que o produto da venda reverteria 
integralmente para o BCP, a mesma fosse dada sem efeito e a execução prosseguisse com a penhora 
de outros bens dos executados.

E) A venda por propostas em carta fechada, designada para 13/11/2007, foi diligenciada, mas 
não tendo sido apresentada nenhuma proposta para a compra do imóvel, a execução prosseguiu para a 
penhora de outros bens, conforme, de resto, o BCP havia requerido.

F) Na sequência da prolação da sentença de verificação e graduação dos créditos, em 21 -10 -2008, 
e da subsequente baixa do respectivo apenso ao órgão da execução fiscal, o BCP ficou a aguardar a 
notificação do despacho que aquele viesse a proferir sobre o prosseguimento e ulteriores termos da 
execução.

G) Perante a demora da aludida notificação, o BCP contactou o órgão da execução fiscal em 
15/12/2009, para conhecer o que impedia o prosseguimento da execução e a realização da venda da 
imóvel penhorado, tendo sido informado, com grande surpresa sua, que o imóvel já tinha sido vendido, 
por negociação particular, em 26/06/2009.

H) Em 23/12/2009, dentro do prazo legal dos 10 dias, o BCP arguiu, perante o órgão da execução 
fiscal, a nulidade da falta da sua notificação do despacho determinativo da venda por negociação par-
ticular e requereu a consequente anulação do processado posterior à omissão da referida, e legalmente 
exigida, notificação.

I) Por carta registada de 10/08/2010 (RM 6524 3340 5 PT) o BCP foi notificado do despacho do 
órgão da execução fiscal que indeferiu a arguição da nulidade e a anulação do processado posterior à 
comissão de tal nulidade, sendo deste modo tempestiva e oportuna a presente impugnação/reclamação 
daquele despacho para este Tribunal.

J) Como credor reclamante, já graduado, o BCP não pode aceitar nem conformar -se a violação 
do seu estatuto e direitos processuais, designadamente, o de ser notificado do despacho determinativo 
da venda por negociação particular, do preço e demais condições fixadas, para poder acompanhar e 
conhecer as propostas recebidas, a pessoa do interessado ou interessados, e, sobretudo e previamente, 
a decisão da aceitação do comprador e do preço oferecido.

K) Enquanto credor privilegiado sobre o imóvel, o BCP tem interesse óbvio e legítimo de acom-
panhar e intervir na venda, em defesa da satisfação integral do seu crédito garantido pelo imóvel.

L) A omissão da sua notificação da venda obstou ilegitimamente que o BCP exercesse aquele seu 
direito processual de defender o seu crédito graduado, causando -lhe prejuízo grave.

M) Desde logo, por que sendo o seu crédito de 160.384,61 €, o BCP não teve possibilidade, por 
não ter sido notificado da venda, de apresentar uma proposta de compra ou de requerer a adjudicação 
do imóvel, que, sem o seu conhecimento, o órgão da execução fiscal vendeu pelo preço de 73.000,00 €.

N) A omissão da notificação do credor privilegiado e já graduado, para os termos da venda por 
negociação particular, consubstancia uma nulidade processual, que o BCP arguiu tempestivamente 
perante o órgão da execução fiscal, para todos os efeitos e com as devidas consequências legais.

O) Não colhe o argumento do órgão da execução fiscal de que publicitou a na internet.
P) Para além de credor privilegiado já graduado, com direitos e prerrogativas processuais idênticos 

aos do executado, que exigiam a reclamada e omitida notificação do despacho determinativo da venda, 
não era exigível, nem mesmo possível, que o BCP, tendo acompanhado a abertura das propostas em 
carta fechada em 13/11/2007, "adivinhasse" que o órgão da execução fiscal tinha determinado a venda 
do imóvel por negociação particular, efectuada em 26/06/2009.
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Q) Da nulidade arguida decorre, ope legis, a anulação do processado posterior à omissão da no-
tificação do BCP do despacho determinativo da venda por negociação particular e das condições da 
mesma, e, consequentemente, a anulação da venda realizada.

R) A manutenção da venda, irregular e ilegalmente efectuada, acarreta prejuízo grave não ape-
nas para o BCP, mas também para os outros credores reclamantes e para o próprio executado, que vê 
excutido ao desbarato o imóvel penhorado, sem conseguir satisfazer sequer, com a venda do imóvel, 
os créditos por ele garantidos.

S) Com vista à reposição da legalidade na tramitação da presente execução, deve ser verificada 
e julgada procedente a nulidade arguida, e, consequentemente, anulado todo o processado posterior à 
omissão da notificação do BCP do despacho determinativo da venda do imóvel por negociação parti-
cular, incluindo a venda efectuada.

T) A isso obriga inexoravelmente a aplicação e a observância das disposições legais supra citadas.
Termina pedindo que se revogue o despacho impugnado/reclamado do órgão da execução fiscal, 

se dê por verificada e julgada procedente a arguida nulidade da omissão da notificação ao recorrente do 
despacho que ordenou a venda do imóvel por negociação particular, e, consequentemente, seja anulado 
todo o processado posterior à nulidade cometida, incluindo a venda efectuada.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. Por acórdão de 25/2/2011, o TCA Norte veio a declarar a respectiva incompetência, em razão 

da hierarquia, para conhecer do recurso, por este apenas versar matéria de direito, declarando compe-
tente para dele conhecer o STA.

1.5. Remetidos os autos ao STA, o Exmo. Procurador -Geral Adjunto remete para o anterior Parecer 
do MP emitido no TCA Norte, no sentido da procedência do recurso.

1.6. Sem vistos, atenta a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Embora na decisão recorrida não tenha sido especificada, em termos de Probatório formalmente 

autonomizado, factualidade provada, o acórdão do TCA Norte considerou, para efeitos da apreciação 
da questão da competência do Tribunal, em razão da hierarquia, como assentes os seguintes factos:

a) A presente RECLAMAÇÃO DE DECISÃO DE ÓRGÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, tem por 
objecto o indeferimento da arguição de nulidade da falta de notificação do despacho determinativo da 
venda por negociação particular e respectivas condições bem como da subsequente anulação de todo 
o processado, designadamente da venda efectuada;

b) A Reclamante é credora hipotecária com relação ao imóvel penhorado e vendido na execução, 
em referência nos autos;

c) A Reclamante tomou conhecimento da realização da venda do imóvel, em referência nos au-
tos, por negociação particular em 15.DEZ.09, altura em que também tomou conhecimento da falta de 
notificação da mesma;

d) Em 23.DEZ.09, a Reclamante arguiu, através de requerimento dirigido ao órgão de execução 
fiscal, a nulidade da falta da sua notificação da decisão da venda do imóvel por negociação particular 
bem como a anulação do processado subsequente;

e) Em 10.AGO.10, a Reclamante foi notificada do despacho do órgão de execução fiscal que 
indeferiu a nulidade arguida através daquele requerimento de 23.DEZ.09; e

f) A presente RECLAMAÇÃO DE DECISÃO DE ÓRGÃO DE EXECUÇÃO FISCAL foi ins-
taurada em 28.AGO.10.

3.1. Fazendo a distinção entre a «reclamação contra decisão do órgão de execução fiscal» (meio 
processual regulado nos arts. 276º e sgts. do CPPT, que é o modo de reacção contra actuações lesivas, 
que sob o ponto de vista material, afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiros, 
praticadas por um órgão da Administração, no âmbito do processo de execução fiscal) e a «anulação 
de venda» (meio processual próprio para o pedido de anulação da venda, dentro dos prazos e com os 
fundamentos expressos no art. 257º do CPPT), a decisão recorrida considera que, confrontando a causa 
de pedir com o pedido formulado («…revogando -se o despacho impugnado/reclamado do órgão da 
execução fiscal, deve ser verificada e julgada procedente a arguida nulidade da omissão da notificação 
do BCP do despacho que ordenou a venda do imóvel por negociação particular, e, consequentemente, 
anulado todo o processado posterior à nulidade cometida, incluindo a venda efectuada»), é de concluir 
que o que o reclamante pretende é a anulação da venda, por violação de uma formalidade legal substan-
ciada na falta de notificação do despacho determinativo da venda por negociação particular, pretensão 
esta que se enquadraria na anulação de venda prevista na alínea c) do n.º 1 do art. 909º do CPC, que 
estabelece que a venda fica sem efeito «se for anulado o acto da venda, nos termos do artigo 201º».

Mas porque, atendendo ao disposto neste art. 201º, a anulação dependerá, no caso, não só de ter 
ocorrido, relativamente ao acto da venda ou aos actos anteriores que lhe dizem respeito, a omissão de 
um acto ou de uma formalidade legal, como, ainda, de que essa omissão possa ter influído na venda, é 
de concluir que, no caso, a RAOEF não é o meio adequado para a defesa dos interesses que o reclamante 
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pretende acautelar, porquanto a esse direito corresponde um meio processual adequando, ou seja, a 
acção de anulação de venda, como incidente da execução fiscal.

Verificando -se, por isso, erro na forma de processo, dado que a RAOEF não é o meio processual 
adequado para apreciar as questões suscitadas pelo reclamante.

E não pode operar -se a convolação desta reclamação em incidente de anulação de venda, por ser 
manifesta extemporaneidade desta, dado que se mostraria largamente ultrapassado o prazo de 15 dias 
a que alude a alínea c) do n.º 1 do art. 257º do CPPT (pois que, alegando o reclamante ter tido conheci-
mento da venda e da falta de notificação em 15/12/2009, mas tendo a presente acção sido apresentada 
em 20/8/2010, mostra -se largamente ultrapassado o referido prazo de 15 dias, após o conhecimento do 
facto que serve de fundamento à anulação).

Daí que se imponha a anulação de todo o processado, com a consequente absolvição da instância 
da Fazenda Pública, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 288º do CPC.

3.2. Das Conclusões do recurso, nomeadamente das Conclusões H, I e Q a T resulta que o recor-
rente entende que a decisão sofre de erro de julgamento ao considerar que o meio de reacção contra 
os actos praticados na execução não é a Reclamação dos Actos do Órgão de Execução Fiscal de que 
ele deitou mão, mas antes a Acção de Anulação da Venda, para cuja forma processual não é possível, 
na tese da decisão recorrida, operar convolação. Ou seja, a questão a apreciar é a de saber se ocorre, 
ou não, a nulidade processual do erro na forma de processo afirmada pela sentença recorrida, e que ali 
determinou a absolvição da instância.

Vejamos.
4.1. Sob a epígrafe «Prazos de anulação da venda», o art. 257º do CPPT dispõe o seguinte:
«1  - A anulação da venda só poderá ser requerida dentro dos prazos seguintes:
a) De 90 dias, no caso de a anulação se fundar na existência de algum ónus real que não tenha 

sido tomado em consideração e não haja caducado ou em erro sobre o objecto transmitido ou sobre as 
qualidades por falta de conformidade com o que foi anunciado;

b) De 30 dias, quando for invocado fundamento de oposição à execução que o executado não 
tenha podido apresentar no prazo da alínea a) do n.º l do artigo 203º;

c) De 15 dias, nos restantes casos previstos no Código de Processo Civil.
2  - O prazo contar -se -á da data da venda ou da que o requerente tome conhecimento do facto que 

servir de fundamento à anulação, competindo -lhe provar a data desse conhecimento, ou do trânsito em 
julgado da acção referida no n.º 3.

(…)».
4.2. No mesmo sentido, também o art. 909º do CPC (sob a epígrafe «Casos em que a venda fica 

sem efeito») dispõe:
«1. Além do caso previsto no artigo anterior, a venda só fica sem efeito:
a) …
b) …
c) Se for anulado o acto da venda, nos termos do artigo 201º.
(…)».
4.3. E este referido art. 201º do CPC estatui:
«1. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, a prática de um acto que a lei não admita, bem 

como a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando 
a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa.

2. Quando um acto tenha de ser anulado, anular -se -ão também os termos subsequentes que dele 
dependam absolutamente. A nulidade de uma parte do acto não prejudica as outras partes que dele 
sejam independentes.

3. (…)
5.1. Diga -se, em primeiro lugar, que, contrariamente ao que parece resultar do teor das Conclusões 

H e I, na sentença recorrida não se afirma que a presente reclamação deduzida contra o acto do órgão 
da execução fiscal (arts. 276º e sgts. do CPPT), haja sido apresentada para além do prazo legal.

O que a sentença afirma é que, confrontando a causa de pedir com o pedido formulado, é de con-
cluir que o que o reclamante pretende é a anulação da venda, por violação de uma formalidade legal 
substanciada na falta de notificação do despacho determinativo da venda por negociação particular, 
mas esta pretensão não se adequa à forma processual da dita reclamação, antes se adequando à forma 
processual do incidente de anulação de venda, previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 257º do CPPT e na 
alínea c) do n.º 1 do art. 909º do CPC, que estabelece que a venda fica sem efeito «se for anulado o 
acto da venda, nos termos do artigo 201º deste mesmo código.

Porém, nas restantes Conclusões o recorrente questiona a decisão na medida em que afirma, quer 
a ocorrência de erro quanto à forma de processo (por a RAOEF não ser o meio processual adequado 
para apreciar as questões suscitadas pelo reclamante), quer a impossibilidade legal de operar a convo-
lação desta reclamação em incidente de anulação de venda, por ser manifesta extemporaneidade desta, 
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dado que se mostraria largamente ultrapassado o prazo de 15 dias a que alude a alínea c) do n.º 1 do 
art. 257º do CPPT.

Vejamos.
5.2. A anulação da venda nos termos deste art. 201º do CPC depende, quer da ocorrência, relati-

vamente ao acto de venda ou aos actos preparatórios a ela respeitantes, de qualquer omissão de acto ou 
formalidade prescrita na lei, quer da circunstância de a irregularidade verificada poder ter influência 
na venda (nºs. 1 e 2 do artigo referido).

E como refere o Cons. Jorge de Sousa, (CPPT anotado, II vol. 5ª ed., anotação 9 ao art. 257º, 
pag. 588) estão «nestas condições, por exemplo, as irregularidades relativas à publicidade da venda, 
designadamente as que respeitam ao tempo e locais de afixação de editais, à publicação de anúncios e 
seu conteúdo e as relativas às notificações das pessoas que devem ser notificadas para a venda», sendo 
que «mesmo nestes casos, a anulação da venda só deve ser decretada se, no circunstancialismo em que 
ocorreram as irregularidades, se puder afirmar a sua susceptibilidade para influenciar a venda.»

No caso presente, conforme decorre dos autos, a venda por negociação particular do imóvel ocor-
reu em 26/6/2009 e o recorrente alega que só tomou conhecimento desse facto e da referida omissão 
de notificação do despacho que ordenou a venda, em 15/12/2009.

E dos autos também decorre que o recorrente logo arguiu, em 29/12/2009 (e não 23/12/2009, 
como alega), perante o sr. Chefe do Serviço de Finanças de Ílhavo (cfr. 158 a 161) a nulidade decor-
rente «da falta da notificação do … despacho determinativo da venda por negociação particular do 
imóvel penhorado, do preço base fixado e dos demais termos e condições da mesma» e requereu «a 
consequente anulação de todo o processado posterior à omissão cometida, designadamente da própria 
venda efectuada, nos termos dos arts. 98º, 165º e 257º do CPPT e 201º do CPC».

Foi, aliás, no seguimento desta arguição, que o órgão da execução fiscal veio a proferir, em 
10/8/2010, o despacho de fls. 165/166, que indeferiu a arguição de tal nulidade com fundamento em que 
a mesma não se verifica. E deste despacho, do qual alega ter sido notificado em 12/8/2010, o recorrente 
deduziu reclamação nos termos dos arts. 276º e sgts. do CPPT, apresentada em 20/8/2010.

5.3. Na sentença recorrida considerou -se, porém, como acima se disse, que a RAOEF deduzida 
em 20/8/2010, não é o meio adequado para a defesa dos interesses que o reclamante pretende acautelar, 
porquanto a esse direito corresponde um meio processual adequado, a acção de anulação de venda, 
como incidente da execução fiscal.

E mais se considerou que os autos não podem ser aproveitados para prosseguirem como anula-
ção de venda, pois, na hipótese de se ordenar o prosseguimento dos autos sob essa forma processual, 
impor -se -ia desde logo a sua rejeição liminar, por manifesta extemporaneidade, dado que se mostraria 
largamente ultrapassado o prazo de 15 dias a que alude a alínea c) do n.º 1 do art. 257º do CPPT, dado 
que o reclamante alega ter tido conhecimento da venda a 15/12/2009, altura em que teve conhecimento 
da falta de notificação e a presente acção (reclamação prevista nos arts. 276º e sgts. do CPPT) só foi 
apresentada em 20/8/2010.

5.4. Diga -se desde já que, se se aceitasse (e não se aceita, como adiante se verá), o entendimento 
constante da sentença recorrida, no sentido de que o recorrente pretendeu deduzir o incidente de anula-
ção de venda, então, resultando da conjugação do disposto nos arts. 151º, n.º 1 e 279º, n.º 1, alínea b), 
ambos do CPPT, que a apreciação do incidente de anulação da venda compete ao Tribunal Tributário 
de 1ª instância, sempre se imporia que o órgão da execução fiscal, confrontado com o requerimento 
apresentado em 29/12/2009, remetesse, desde logo, o processo ao Tribunal competente para apreciação 
de tal incidente; e, assim sendo, também seria por reporte a esse requerimento e à data da respectiva 
apresentação, que deveria ser aferida a possibilidade legal de mandar seguir a forma adequada (inci-
dente de anulação de venda), irrelevando, nesse caso, por consequência, para este efeito, o processado 
posterior que se operou no seguimento do indeferimento constante do despacho, de 20/8/2010, do sr. 
Chefe do Serviço de Finanças de Ílhavo, ou seja, a reclamação deduzida nos termos dos arts. 279º e 
sgts. do CPPT no seguimento da notificação daquele despacho de indeferimento, sendo que, alegando 
o recorrente que só em 15/12/2009 teve conhecimento da venda e da alegada omissão de notificação 
do despacho que a ordenou, o prazo de 15 dias referido na alínea c) do n.º 1 do art. 257º do CPPT não 
estaria ainda decorrido quando, em 29/12/2009, foi apresentado aquele requerimento (equivalente à 
petição inicial do incidente de anulação da venda); e não ocorreria, então, em termos de tempestivi-
dade, impossibilidade legal para que fosse ordenada, nos termos do art. 98º, n.º 4 do CPPT e 97º, n.º 3 
da LGT, a convolação do requerimento de arguição de nulidade nos termos do art. 201º do CPC, em 
incidente de anulação de venda.

5.5. Porém, o que é verdade é que, conforme também se disse, no requerimento apresentado em 
29/12/2009, o recorrente pede ao sr. chefe do Serviço de Finanças que seja «verificada e julgada proce-
dente a arguida nulidade da omissão da notificação do requerente do despacho que ordenou a venda do 
imóvel por negociação particular, e, consequentemente, anulado todo o processado posterior à referida 
nulidade, incluindo a própria venda efectuada», alegando que, tendo a venda por negociação particu-
lar do imóvel ocorrido em 26/6/2009, não foi notificado do despacho determinativo dessa venda por 
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negociação particular, nem do preço base fixado e dos demais termos e condições da mesma e apenas 
em 15/12/2009 tomou conhecimento desse facto e da referida omissão de notificação do despacho que 
ordenou tal modalidade da venda.

E tendo sido notificado, por carta registada de 10/08/2010, do despacho do órgão da execução 
fiscal que veio a indeferir a arguição da dita nulidade, o recorrente deduziu, em 28/8/2010, a presente 
reclamação, nos termos dos arts. 276º e sgts. do CPPT, nela pedindo a revogação do «despacho im-
pugnado/reclamado do órgão da execução fiscal» e que seja «verificada e julgada procedente a arguida 
nulidade da omissão da notificação do BCP do despacho que ordenou a venda do imóvel por negociação 
particular, e, consequentemente, anulado todo o processado posterior à nulidade cometida, incluindo a 
venda efectuada» alegando os fundamentos que também já invocara naquele requerimento apresentado 
perante o Serviço de Finanças.

Ora, não se vê que do confronto de tal pedido com a respectiva causa de pedir se deva concluir, 
como faz a sentença recorrida, que ao direito que o recorrente pretende fazer valer corresponde o meio 
processual da acção de anulação de venda, como incidente da execução fiscal.

Com efeito, o recorrente argui, tão só, a nulidade processual substanciada na omissão de um acto 
que, em seu entender, a lei impõe: a sua notificação do despacho que ordenou que a venda se fizesse 
por negociação particular, bem como do preço base para tanto fixado e dos demais termos e condições 
dessa venda, nulidade essa que, também em seu entender, acarreta consequente e necessariamente a 
própria anulação da venda efectuada.

E, se assim é, tal nulidade processual (art. 201º do CPC, ex vi do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
art. 257º do CPPT e na alínea c) do n.º 1 do art. 909º do CPC) devia, como foi, ser invocada perante o 
órgão da execução fiscal, cabendo, da decisão deste, reclamação nos termos do disposto nos arts. 276º 
e sgts. do CPPT e no prazo aí também previsto.

Independentemente, pois, da questão de saber se a não notificação (ao credor com garantia real 
sobre o bem vendido) da venda por negociação particular, constitui, ou não (por se traduzir em omissão 
de acto  - notificação  - que podia ter influência na decisão de venda), uma nulidade processual (art. 
201º do CPC) determinante da anulação de todos os actos processuais subsequentes ao despacho que 
ordenou a venda por negociação particular, incluindo a venda executiva (art. 909º n.º 1, alínea c) do 
CPC, aplicável por força da alínea c) do n.º 1 do art. 257º do CPPT)  - questão sobre a qual não tem 
sido unânime a jurisprudência do STA (cfr. por todos, o ac. de 8/7/2009, rec. n.º 0431/09 bem como a 
jurisprudência nele referenciada)], no caso dos autos, tendo o recorrente sido notificado, por carta re-
gistada de 10/08/2010, do despacho do órgão da execução fiscal que indeferiu arguição de tal nulidade, 
é em relação a esta decisão que o deve aferir -se a adequação e a tempestividade do meio processual 
contencioso utilizado (reclamação do art. 276º do CPPT).

Meio processual que, como vimos, é o legalmente adequado.
Procedem, portanto, nestes termos, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, devendo 

os autos seguir os seus legais termos, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.

Lisboa, 4 de Maio de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel Mar-
ques da Silva. 

 Acórdão de 4 de Maio de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Tempestividade. Falta de notificação da decisão de indeferimento 
expresso de “reclamação graciosa” a mandatário constituído no procedimento.

Sumário:

 I — Tendo sido constituído mandatário judicial no procedimento tributário de recla-
mação é obrigatória a notificação deste do acto de indeferimento expresso da 
reclamação graciosa, não sendo esta notificação substituível pela notificação do 
reclamante (artigo 40.º do CPPT).
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 II — Sendo constitucionalmente imposta a notificação dos actos administrativos aos 
interessados, na forma prevista na lei (artigo 266.º n.º 3 da Constituição da Re-
pública), e impondo a lei tributária a notificação aos mandatários constituídos 
no procedimento dos actos lesivos nele praticados (artigo 40.º do CPPT) como 
condição de eficácia do acto notificando (artigo 36.º n.º 1 do CPPT), ter -se -á de 
concluir que a notificação feita na pessoa do reclamante é ineficaz, designadamente 
para o efeito da determinação do termo inicial do cômputo do prazo de impugna-
ção do indeferimento expresso da reclamação, não sendo, por isso, intempestiva, 
a impugnação deduzida.

Processo n.º 927/10 -30.
Recorrente: Albino Manuel dos Santos Vieira Cardoso.
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 – Albino Manuel dos Santos Vieira Cardoso, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo 

Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 14 de Abril de 2010, que julgou 
procedente a excepção de caducidade do direito de deduzir impugnação judicial absolvendo a Fazenda 
Pública da instância, apresentando as seguintes conclusões:

1. A Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é competente para 
apreciar o presente recurso jurisdicional (por força do artigo 280.º n.º 1 do CPPT, “in fine”), porquanto 
se pretende discutir aqui matéria exclusivamente de direito.

2. Por notificação datada do passado dia 29 de Abril de 2010, tomou o recorrente conhecimento 
da douta sentença proferida nos presentes autos, mediante a qual foi julgada improcedente a impug-
nação que por si havia sido apresentada, por se ter considerado que a mesma foi extemporaneamente 
deduzida.

3. Os presentes autos de impugnação judicial foram instaurados na sequência de processo de 
reclamação graciosa, que correu termos no Serviço de Finanças de Gondomar 2, no âmbito dos quais 
foi proferido despacho de indeferimento.

4. Aquando da apresentação da referida reclamação graciosa o recorrente constituiu mandatário, 
tendo feito a junção aos autos, nessa mesma altura, da correspondente procuração forense.

5. Estabelece o art. 40.º n.º 1 do CPPT que “As notificações aos interessados que tenham consti-
tuído mandatário serão feitas na pessoa deste e no seu escritório”.

6. Sucede, todavia, que a Administração notificou o Recorrente – e não o seu mandatário – da 
decisão de indeferimento da reclamação graciosa.

7. A Administração Fiscal, por um lado, notificou quem não devida ter notificado e, por outro 
lado, não notificou quem deveria notificar.

8. “Ora, a prática de um acto que a lei não prevê não pode ter como efeito a sanação da falta do 
acto legalmente previsto.”

9. Estamos, portanto, perante uma situação de preterição de formalidade essencial,
10. Sendo certo que “os actos em matéria tributária que afectem direitos e interesses legítimos 

dos contribuintes só produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam validamente notificados”.
11. A preterição da formalidade afectou, “in casu”, a defesa do Recorrente, já que, não tendo a 

notificação da decisão de indeferimento da reclamação graciosa sido efectuada na pessoa do seu man-
datário, acabou por não deduzir a impugnação judicial atempadamente.

12. O recorrente não é profissional do foro; não sabe nem tem que saber as regras da contagem 
dos prazos nem a importância da exacta data em que se recebe uma notificação.

13. Aliás, por não ter conhecimentos nesta área é que confiou o seu processo a um advogado, 
devidamente habilitado para tal efeito.

14. Por terem sido preteridas formalidades essenciais do procedimento tributário, o acto de noti-
ficação da decisão de indeferimento da reclamação graciosa efectuado pela Administração Fiscal não 
produziu quaisquer efeitos, sendo totalmente ineficaz e invalidando todo o processado ulterior.

Termos em que deverá a sentença recorrida ser revogada e ser ordenada a remessa dos autos 
ao Tribunal de 1.ª instância, a fim de ser proferida decisão que ordene a Administração Fiscal a 
proceder à notificação da decisão de indeferimento da reclamação graciosa na pessoa do mandatário 
do ora Recorrente.

Assim se fará, como sempre, inteira JUSTIÇA.
2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Ministério Público não emitiu parecer.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se deve ter -se por tempestivamente apresentada a impugnação deduzida em razão da 

omissão da notificação ao mandatário judicial constituído do indeferimento expresso da reclamação 
graciosa.

5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1 – A ora impugnante apresentou reclamação graciosa contra a liquidação do IRS do ano de 

1999 e ora em discussão, em 25.03.2004, cfr. fls. 3 da reclamação apensa.
2 – Em 12 -05 -2004, pelo Exmo Chefe do Serviço de Finanças de Gondomar, 2, foi proferido 

despacho de indeferimento do pedido de anulação da liquidação de IRS do ano de 1999.
3 – O impugnante foi notificado do indeferimento da reclamação graciosa em 16 de Junho de 

2004, cfr. fls. 56 a 58 da reclamação apensa e que aqui se dão por reproduzidas.
4 – A presente impugnação judicial foi remetida por via postal com registo, ao Serviço de 

Finanças de Gondomar, 2, em 02 de Julho de 2004, cfr. fls. 50 destes autos e que aqui se dá por 
reproduzida.

6 – Apreciando
6.1 Da tempestividade da impugnação
A sentença recorrida, a fls. 78 a 80 dos autos, absolveu a Fazenda Pública da instância de impug-

nação deduzida pelo ora recorrente em razão da procedência da excepção da caducidade do direito 
de deduzir impugnação judicial, invocada pela Fazenda Pública na sua contestação (a fls. 60 a 62 
dos autos) e que o tribunal “a quo”, com base nos factos fixados no probatório, julgou verificada, pois 
que o prazo para impugnação da decisão de indeferimento expresso de “reclamação graciosa” é, nos 
termos do n.º 2 do artigo 102.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), de 15 
dias contados após a notificação do indeferimento; conforme consta da matéria de facto dada como 
assente, o impugnante foi notificado do despacho proferido na reclamação graciosa em 16 de Junho 
de 2004; o prazo de 15 dias (…) terminou no dia 1 de Julho de 2004; sendo que a petição inicial foi 
enviada por via postal com registo de 02 de Julho de 2004 (…) ou seja, para além do prazo previsto 
na lei (cfr. sentença recorrida, a fls. 80 dos autos).

Discorda do decidido quanto à julgada excepção de caducidade o recorrente, alegando, em síntese, 
que a decisão de indeferimento da “reclamação graciosa” não foi notificada ao advogado constituído no 
procedimento de reclamação, apenas tendo sido notificado do indeferimento o próprio reclamante, que 
a notificação ao mandatário constituído era obrigatória nos termos do artigo 40.º do CPPT e condição 
de eficácia do acto (artigo 36.º n.º 1 do CPPT), pelo que a sua omissão afectou o direito de defesa do 
recorrente, pois que o impediu de apresentar do prazo legal a impugnação deduzida.

Vejamos.
A sentença recorrida alicerçou a decisão de procedência da excepção de caducidade do direito 

de deduzir impugnação nos factos fixados no probatório dela constante, em face dos quais a decisão 
quanto à extemporaneidade da impugnação apresentada se impunha.

Não obstante, como alega o recorrente e se constata pela consulta do apenso relativo ao processo 
de reclamação junto aos autos (cfr. a procuração forense junta a fls. 30 do apenso), o recorrente havia 
constituído advogado para o representar no procedimento de reclamação, constatando -se igualmente 
que a notificação do indeferimento expresso da reclamação foi (apenas) dirigida ao reclamante (cfr. 
fls. 56 a 58 do apenso), e não ao seu mandatário constituído.

Dispõe o artigo 40.º do CPPT, sob a epígrafe notificações aos mandatários que as notificações 
aos interessados que tenham constituído mandatário serão feitas na pessoa deste e no seu escritório 
(cfr. o seu n.º 1), que quando a notificação tenha em vista a prática pelo interessado de acto pessoal, 
além da notificação ao mandatário, será enviada carta ao próprio interessado, indicando a data, o 
local e o motivo da comparência (n.º 2) e que as notificações serão feitas por carta ou aviso regis-
tados, dirigidos para o domicílio ou escritório dos notificandos, podendo estes ser notificados pelo 
funcionário competente quando encontrados no edifício do serviço ou tribunal (n.º 3).

Resulta do normativo transcrito que era legalmente obrigatória a citação do mandatário, não a 
substituindo a notificação feita ao reclamante, que seria também legalmente imposta quando a notifi-
cação tenha em vista a prática pelo interessado de acto pessoal, o que não é o caso dos autos.

Ora, no caso dos autos, foi efectuada notificação do indeferimento expresso da reclamação ao 
reclamante mas não o foi ao seu mandatário constituído no procedimento, sendo esta legalmente de-
vida e não substituível por aquela, pelo que, como bem alega o recorrente a Administração Fiscal, por 
um lado, notificou quem não deveria ter notificado e, por outro lado, não notificou quem deveria 
notificar, o que não pode deixar de ter consequências no que respeita à tempestividade da impugnação 
deduzida na sequência do indeferimento expresso da reclamação graciosa.
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É que, sendo constitucionalmente imposta a notificação dos actos administrativos aos interessados, 
na forma prevista na lei (artigo 266.º n.º 3 da Constituição da República), e impondo a lei tributária a 
notificação aos mandatários constituídos no procedimento dos actos lesivos nele praticados (artigo 40.º 
do CPPT) como condição de eficácia do acto notificando (artigo 36.º n.º 1 do CPPT), ter -se -á de concluir 
que a notificação feita na pessoa do reclamante é ineficaz, designadamente para o efeito da determinação 
do termo inicial do cômputo do prazo de impugnação do indeferimento expresso da reclamação.

E sendo assim, juridicamente, a impugnação deduzida terá de ser entendida como tendo sido efec-
tuada ainda antes do termo inicial do prazo de que o reclamante dispunha para deduzir impugnação (15 
dias após a notificação do indeferimento de reclamação graciosa, nos termos do n.º 2 do artigo 102.º 
do CPPT), o que implicará a tempestividade da mesma.

Observe -se que a omissão da notificação devida não se consubstancia, in casu, em nulidade pro-
cessual (pois que não foi cometida no âmbito de qualquer processo, antes no termo do procedimento 
de reclamação), antes de um vício procedimental, que não pode deixar de reflectir -se na tempestividade 
da impugnação devendo esta ter -se como tempestivamente apresentada.

Impõe -se, assim, constatada a junção de procuração forense junto ao apenso referente ao pro-
cedimento administrativo e a omissão de notificação ao mandatário do indeferimento da reclamação, 
concluir pela ineficácia da notificação efectuada na pessoa do reclamante e julgar a impugnação judicial 
deduzida tempestivamente apresentada, revogando a sentença recorrida que assim o não entendeu.

O recurso merece, pois, 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 sentença recorrida, 
julgar tempestiva a impugnação deduzida, baixando os autos ao tribunal recorrido para que prossigam, 
se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Maio de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Dulce Neto. 

 Acórdão de 4 de Maio de 2011.

Assunto:

Oposição. Responsável subsidiário. Pagamento da dívida.

Sumário:

 I — Não tendo a execução fiscal sido declarada extinta pelo órgão da execução na 
sequência do pagamento parcial da dívida exequenda pelo responsável subsidi-
ário, não pode o julgador extinguir a instância de oposição com fundamento em 
impossibilidade superveniente da lide.

 II — A inutilidade superveniente da lide só faz sentido nas situações em que seja o de-
vedor originário a pagar a dívida, e não já naquelas em que a oposição é o único 
meio processual que os oponentes/revertidos dispõem para atacar a ilegalidade do 
acto de reversão por violação do disposto nos artigos 23.º e 24.º da LGT e 153.º 
do CPPT, devendo o artigo 9.º n.º 3 da LGT ser interpretado no sentido de incluir 
a oposição como forma de impugnar esse acto.

 III — Pelo que, sendo o pagamento da dívida efectuado pelo responsável subsidiário para 
beneficiar da isenção de custas e multa nos termos do artigo 23.º n.º 5 da LGT, 
esse pagamento não implica a preclusão do seu direito de impugnar o despacho 
de reversão, não podendo extinguir -se a instância de oposição com fundamento 
em inutilidade superveniente da lide.

Processo n.º: 982/10 -30.
Recorrente: Paulo Alexandre Peixinho Coelho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Srª. Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 — PAULO ALEXANDRE PEIXINHO COELHO, com os demais sinais dos autos, recorre da 

decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que, no âmbito de processo de oposição à execu-
ção fiscal contra si revertida para cobrança de dívidas provenientes de Coimas, IVA e IRS liquidadas à 
sociedade TECPESSOAS — GESTÂO DE RECURSOS HUMANOS., LDA, julgou extinta a oposição 
por impossibilidade superveniente da lide.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1 — O recorrente foi citado — depois de ter exercido o direito de audição prévia — no processo 

de execução fiscal para, como revertido, pagar a quantia de € 25.746,38 nos termos do art.º 23.º n.º 5 
da lei Geral Tributária, podendo, no mesmo prazo de trinta dias, opor -se;

2 — Não se conformando com o despacho de reversão, deduziu oposição, sendo que anteriormente 
pagou a supracitada importância de € 25.746,38 no dia 23/12/2009;

3 — Na petição inicial foram vertidos os factos que o então oponente, ora recorrente, entende sufi-
cientes para fundamentar a sua oposição à execução fiscal, entre outros, nomeadamente: ilegitimidade, 
inconstitucionalidade do art.º 24.º da lei Geral Tributária, violação do art.º 30.º n.º 3 da Constituição 
da República Portuguesa na medida em foi transmitida a responsabilidade contra -ordenacional da 
devedora/executada originária.

4 — Por douto despacho/sentença, o Meritíssimo Senhor Doutor Juiz do Tribunal “a quo” deter-
minou a extinção da oposição por impossibilidade superveniente da lide, nos termos do art.º 203.º n.º 5 
do C.P.P.T. conjugado com o art.º 287.º alínea c) do C.P.C. e porque a execução fiscal se encontrava 
extinta de conformidade com os arts. 264.º e 269.º do mesmo C.P.P.T.;

5 — Sempre salvo melhor entendimento, não deveria o Tribunal “a quo” considerar a execução 
fiscal como extinta, na exacta medida em que os respectivos juros de mora e custas processuais não se 
encontram pagas, conforme dispõe o art.º 264.º n.º 1 atrás citado na esteira do art.º 23.º n.º 6 da L.G.T. 
que mantém a obrigação do executado/devedor originário ou responsáveis solidários pagarem os juros 
e custas;

6 — É entendimento do ora recorrente que o Tribunal “a quo” ao decidir, como decidiu, violou 
indubitavelmente princípios constitucionais no que tange ao acesso à justiça e à tributação segundo 
a capacidade contributiva — arts. 20.º n.º 1 e 268.º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa e 
também os arts. 9.º n.º 3 e 23.º n.º 6, ambos da L.G.T.;

7 — O Serviço de Finanças de Sintra  -2 não notificou o oponente, ora recorrente, da extinção da 
execução fiscal, numa clara violação ao comando elencado no art.º 36.º do C.P.P.T., sendo certo que à 
luz do arts. 264.º n.º 1 do mesmo C.P.P.T. conjugado com o art.º 23.º n.º 6 da L.G.T. tal extinção sempre 
exigiria o pagamento dos juros de mora e custas processuais, o que não aconteceu neste caso;

8 — Isto é, não se encontrando pagos os juros de mora nem as custas processuais, deverá a 
execução fiscal ficar suspensa sendo que neste ínterim era dever da Administração Fiscal através da 
fiscalização/inspecção tributária averiguar da existência posterior de eventuais bens no activo da exe-
cutada/devedora originária para que então o processo executivo continuasse seus termos tendo como 
escopo final a cobrança do que ainda se encontrava em divida — juros de mora e custas — estribado 
no já referido art.º 23.º n.º 6 da L.G.T. e, igualmente, também no 264.º n.º 1 do C.P.P.T.;

9 — Assim, a douta sentença proferida pelo Tribunal “a quo” violou o primado da lei Geral Tri-
butária, verdadeiro direito substantivo — no que tange ao acesso ao direito e às garantias — sobre o 
direito adjectivo, isto é, normais processuais e procedimentais consignadas no C.P.P.T.;

10 — Explicitando: “in casu” o mais importante são as normas de direito substantivo que, salvo 
melhor entendimento, se devem sobrepor ao direito adjectivo/processual, o que equivale a dizer que a 
norma constante do art.º 23.º n.º 6 da L.G.T. que mantém a obrigação do devedor/executado principal ou 
do responsável solidário pagarem os juros de mora e custas processuais numa interpretação à contrário 
impede a extinção da execução;

11 — A douta sentença violou pois o princípio constitucional da capacidade contributiva aliado 
ao outro principio também constitucional que é o da igualdade tributária;

12 — Deve pois a douta sentença proferida no Tribunal “a quo” ser declarada nula e ordenada 
a sua substituição por outra que apreciando o mérito da oposição deduzida, julgue o oponente, ora 
recorrente, parte ilegítima e, ordene o reembolso da quantia paga.

1.2 — A Fazenda Pública (Recorrida) não apresentou contra -alegações.
1.3 — O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser 

concedido provimento ao recurso, na medida em que «o processo de execução fiscal onde foi dedu-
zida a oposição não foi relevantemente extinto: a) por falta de pagamento dos juros de mora e das 
custas processuais [informação fls. 78/79; arts.176º n.º 1 alínea a) e 264º n.º 1 CPPT]; b) por falta de 
proferimento de despacho de extinção pelo órgão da execução fiscal (art. 269º CPPT). O pagamento 
da dívida tributária principal foi efectuado pelo recorrente (na qualidade de responsável subsidiário) 
para obter o benefício da isenção de juros de mora e custas (art. 23º n.º 5 LGT). O uso desta faculdade 
não deve ser interpretado como renúncia (ainda que implícita) ao exercício do direito de oposição à 
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execução (arts. 189º n.º 1 CPPT; art. 9º n.º 3 LGT, embora directamente aplicável ao procedimento e 
ao processo tributário).».

1.4 — Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2 — A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é, em primeiro lugar, a de 

saber se a decisão recorrida incorreu em erro ao julgar que se verificava a impossibilidade super-
veniente da lide de oposição à execução fiscal revertida contra o Oponente em face da extinção 
da execução.

O Meritíssimo Juiz do Tribunal “a quo” julgou que «os processos de execução fiscal ora contro-
vertidos se encontram extintos por pagamento efectuado pelo oponente em 23.12.09 — cfr art.º 5º e 6º 
da p.i. de fls. 6 e segs e “Documento de Cobrança” de fls.148. Nos termos do disposto no artº. 264º e 
art.º 269º, do CPPT, a extinção da execução controvertida nos autos determina a extinção da oposi-
ção por impossibilidade superveniente da lide. — cf. n.º 5 do art.º 203º daquele Código e alínea e), do 
art.º 287º, do CPC e Ac. do STA, de 15.06.05, proferido no Proc. n.º 0426/05 e de 14.01.04, proferido 
no Proc. n.º 01655/03. Atento a que o pagamento da dívida exequenda se verificou após a instauração 
dos processos de execução, vai o A. condenado em custas — cf. art.º 447º do CPC.».

Resulta da informação prestada nos autos a fls. 77/78 que «em 23 de Dezembro de 2009 o oponente 
procedeu ao pagamento da totalidade da quantia exequenda revertida contra si, e referente ao período 
que exerceu a gerência nos referidos autos de execução fiscal, no montante de € 25.746,38 [...], tendo 
dessa forma usufruído do benefício contido no n.º 5 do artigo 23.º da lei geral tributária [...]. Em face 
do exposto extinguiu -se o instituto da reversão [...]».

Dela não consta, pois, que a execução fiscal tenha sido extinta. Nem poderia tê -lo sido, uma 
vez que, como também aí se afirma, a quantia em cobrança resulta de dívidas tributárias dos anos de 
2004 a 2009 e ascende ao total de 35.118,71 €, e o Oponente foi chamado a pagar (e pagou) somente 
25.746,38 €, por ser responsável apenas pelas dívidas constituídas até 15/05/2008. O que significa que 
a execução terá prosseguido para a cobrança da quantia restante, dos respectivos juros de mora e das 
custas processuais.

A decisão incorreu, pois, em erro ao julgar que ocorrera a extinção da execução fiscal e ao concluir, 
com base nesse único pressuposto, que a oposição se tornara impossível.

Por outro lado, embora o pagamento voluntário da dívida possa acarretar a extinção da instância 
por inutilidade superveniente da lide, o certo é que, como esclarece JORGE LOPES DE SOUSA, no 
“Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado”, II volume, pág. 89, e 
tem sido confirmado pela jurisprudência mais recente deste Tribunal (1), o pagamento efectuado pelo 
responsável subsidiário, dentro do prazo de oposição, para beneficiar da isenção de custas e multa 
nos termos do artigo 23.º, n.º 5 da LGT, não implica a preclusão do seu direito de impugnar o acto de 
liquidação, nos termos do n.º 3 do artigo 9.º da LGT, que expressamente estabelece que «o pagamento 
do imposto nos termos da lei que atribua benefícios ou vantagens no conjunto de certos encargos ou 
condições não preclude o direito de reclamação, impugnação ou recurso, não obstante a possibilidade 
de renúncia expressa, nos termos da lei». O pagamento efectuado pelo responsável subsidiário dentro 
do prazo da oposição enquadra -se na previsão desta norma, já que a isenção de juros de mora e custas 
que o artigo 22.º, n.º 1, da LGT inclui no âmbito da responsabilidade subsidiária constitui, como qual-
quer isenção, um benefício.

A inutilidade da lide faz sentido nas situações em que seja o devedor originário a pagar a dí-
vida, mas não já naquelas em que, como no caso dos autos, o processo de oposição é o único meio 
processual que os oponentes/revertidos dispõem para atacar a ilegalidade do despacho de reversão, 
por violação do disposto nos artigos 23.º e 24.º da LGT e 153.º do CPPT, devendo o artigo 9.º n.º 3 
da LGT ser interpretado no sentido de incluir a própria oposição à execução como forma de atacar a 
ilegalidade do acto que ordenou a reversão contra os legais representantes da sociedade executada a 
título principal.

Em suma, o pagamento efectuado pelo Oponente para beneficiar de isenção de custas e acrescido 
não tem a virtualidade de precludir o seu direito de ver apreciada a oposição, não podendo manter -se 
a decisão recorrida que assim não entendeu.

3 — Face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em conceder 
provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar a baixa dos autos à instância para, após 
fixação da matéria de facto pertinente, conhecimento das questões suscitadas na oposição.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Maio de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — António Calhau — Brandão de Pinho.

(1) Cfr. Acórdãos proferidos em 7/10/2009, em 25/03/2009, e em 26/05/2010, nos Processo nºs 714/09, 985/08 e 24/10. 
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 Acórdão de 4 de Maio de 2011.

Assunto:

Nulidade da sentença. Oposição entre a fundamentação e a decisão. Reclamação do 
artigo 276.º do CPPT. Prazo. Erro na forma de processo. Convolação.

Sumário:

 I — A nulidade prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC por oposição 
entre os fundamentos e a decisão só ocorre quando o julgador na fundamentação 
seguir determinada linha de raciocínio, apontando para determinada conclusão, 
e decidir noutro sentido, oposto ou divergente.

 II — O prazo para apresentação da reclamação do artigo 276.º do CPPT, previsto no 
n.º 1 do artigo 277.º do mesmo Código, tem natureza processual, contando -se nos 
termos do artigo 144.º, n.º1 do CPC.

 III — Havendo erro na forma de processo, só deve ordenar -se a convolação deste quando 
for possível o prosseguimento do processo na forma adequada, designadamente 
quando a respectiva petição tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos 
desta nova forma processual.

Processo n.º 1007/10 -30.
Recorrente: José Acácio Querido dos Santos.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – José Acácio Querido dos Santos, residente nas Caldas da Rainha, não se conformando com 
a decisão do Mmo. Juiz do TAF de Leiria que julgou improcedente a reclamação por si deduzida de 
acto do órgão de execução fiscal, bem como a sua convolação em processo de anulação de venda, por 
intempestividade e falta de aptidão da petição para tal, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

I. Salvo o devido e merecido respeito, o Recorrente não se conforma com a douta sentença pro-
ferida nos presentes autos.

II. A reclamação que deu início aos presentes autos foi apresentada tempestivamente pelo Re-
corrente.

III. Em 08.10.2009, o Recorrente foi citado pelo Serviço de Finanças das Caldas da Rainha, através 
do ofício n.º 7149 de 2009.10.01, nos termos do qual “a presente citação substitui a citação efectuada 
através do n/of.º n.º 6497, que, por lapso, indicava o prédio como sendo da freguesia de Vidais quando 
deveria ser Carvalhal Benfeito.”.

IV. O Recorrente foi citado do aludido ofício n.º 7149, em 08.10.2009, nos termos do qual se 
comunica ao Recorrente a substituição do ofício n.º 6497 de 2009.09.10 anteriormente remetido, 
considerando -se a citação efectuada nesta data.

V. Em consequência foi anulada a anterior citação de 15.09.2009, iniciando -se deste modo o prazo 
de 10 dias para reclamar nos termos do art.º 276.º do CPPT.

VI. O Recorrente apresentou tempestivamente reclamação contra o acto notificado, em 
28.10.2009.

VII. Face ao exposto, é forçoso concluir pela tempestividade da petição inicial apresentada pelo 
Recorrente, devendo a douta decisão recorrida ser anulada, com as demais consequências legais.

Sem Prescindir,
VIII. A douta sentença recorrida dá como provado que o Recorrente foi citado pelo ofício n.º 7149, 

de 2009.10.01, em substituição da nota de citação anteriormente feita, constante do oficio n.º 6497.
IX. A douta decisão enuncia que o Recorrente foi citado em 14.09.2009.
X. No ponto 9 dos factos provados, a douta sentença enuncia que o Recorrente foi notificado pelo 

ofício n.º 7149, de 2009.10.01, remetido pelo Serviço de Finanças das Caldas,
XI. Ou seja, a data de elaboração do ofício é posterior à data de citação enunciada na douta sen-

tença.
XII. No entanto, a douta decisão recorrida enuncia que o Recorrente foi citado em 14.09.2009,
XIII. Face ao exposto, infere -se que a douta sentença recorrida é nula nos termos da alínea c), do 

n.º 1, do art. 668.º CPC, devendo ser anulada, com as demais consequências legais.
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De novo sem prescindir,
XIV. A reclamação do art. 276.º do CPPT é o meio processual adequado para reagir contra o acto 

praticado pelo Órgão de Execução Fiscal,
XV. É o próprio Serviço de Finanças das Caldas da Rainha, que o indica como o meio processual 

adequado.
XVI. A nota de citação para entrega das chaves do imóvel carece de aplicabilidade e fundamento, 

não sendo aplicável ao caso concreto, devendo ser declarada nula e de nenhum efeito.
XVII. Salvo melhor entendimento, o reclamante, visando atingir actos ou decisões praticadas 

no âmbito de um processo de execução fiscal, está adstrito a fazê -lo pelo meio processual previsto no 
art. 276.º do CPPT, isto é, através da reclamação.

XVIII. No que diz respeito à ausência de conclusões, salvo melhor entendimento, a não formulação 
das mesmas não é motivo de ineptidão ou rejeição da petição.

XIX. Por último, no que diz respeito ao regime de subida da reclamação, se a mesma obteve subida 
imediata foi porque assim o entendeu o Chefe do Serviço de Finanças das Caldas da Rainha, sendo tal 
regime de subida alheio ao Recorrente.

XX. Face ao exposto, por a reclamação ser legal e tempestiva, deve ser revogada a decisão recor-
rida, ordenando -se a baixa do processo para conhecimento do fundamento da reclamação apresentada 
pelo Recorrente.

XXI. Por tudo o exposto, salvo melhor opinião, a douta sentença recorrida violou o disposto nos 
art.º 3.º, n.º 3 CPC e art. 2.º e 20.º, n.º 1 a 4 da CRP, art. 668.º, n.º 1, alínea c) do CPC e nos art.ºs 276.º 
e 257.º do CPPT.

Nestes termos e nos demais que Vossas Excelências mui doutamente suprirão, dando provimento 
ao recurso, julgando -o procedente em conformidade com as presentes conclusões e revogando a douta 
sentença recorrida, farão, como de costume, inteira e sã JUSTIÇA.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Ex.mo 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. Em 14 -03 -2007, no âmbito dos PEF 135020060103301 e Aps. e 1350200601007858, foi 

efectuada penhora do imóvel inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 845 urbano e n.º 500 
rústico, da freguesia de Carvalhal Benfeito, Caldas da Rainha, pertença do reclamante;

2. No âmbito dos mesmos PEF foi igualmente efectivada a penhora dos veículos automóveis 
marca SCANIA, matrícula 12 -11 -NU e MITSUBISHI matrícula 17 -64 -QJ;

3. Por despacho de 15 -06 -2008 do Sr. Chefe do Serviço de Finanças, foi indicado o dia 19 -08 -2009 
pelas 10:00h para a venda dos veículos, a qual foi efectuada por proposta em carta fechada, cuja abertura 
veio a ser adiada para o dia 20 -10 -2008;

4. Posteriormente, na qualidade de credores com garantia real, foram citados o Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social, IP, e a firma Estêvão & Mota, Lda., os quais apresentaram reclamação 
de créditos, tendo esta última desistido da reclamação;

5. O veículo de matrícula 14 -64 -QJ foi adjudicado a Rute Isabel Franco dos Santos, filha do exe cutado, 
no exercício do seu direito de remição, pelo valor de € 2.751,00, valor este que foi aplicado nos autos;

6. O outro veículo, de matrícula 12 -11 -NU não teve propostas na venda judicial, e foi vendido 
posteriormente, por negociação particular, tendo sido adjudicado a Acácio Ferreira Henriques Alves, 
pelo valor de € 6.000,00;

7. No que respeita ao bem imóvel, supra citado, deu -se o direito de remição a Rute Isabel Franco 
dos Santos, a qual não efectuou o depósito do preço apesar de devidamente notificada para o efeito, pelo 
que se acabou por adjudicar o prédio por € 68.100,00 ao proponente da melhor proposta, a M. Carmo 
Imóveis Unipessoal, Lda., com o NIPC 508316898;

8. Existe a Reclamação de Créditos que corre termos no TAF de Leiria, com n.º 1346/09.8 BELRA, 
em que é executado o ora reclamante, e os PEF estão apensos a esse;

9. O ora reclamante foi notificado pelo oficio n.º 7149, de 2009.10.01, remetida pelo Serviço de 
Finanças das Caldas da Rainha, (em substituição da nota de citação anteriormente feita, constante do 
ofício n.º 6497, proferida no âmbito do PEF) para, no prazo de 20 dias, entregar no Serviço de Finanças 
exequente, as chaves do imóvel descrito em “1”, deste probatório, adjudicado à referida M. Carmo 
Imóveis Unipessoal, Lda.;

10. O ora reclamante pedira o pagamento em 12 prestações mensais, iguais e sucessivas, o que 
foi deferido, com suspensão da venda do imóvel penhorado pelo período de 12 meses  - cfr. despacho 
de fls. 17 -19 do processo, datado de 26.7.2007, cujo teor se dá por reproduzido;

11. Por despacho de fls. 19, dos autos, datado de 26.7.2007, foi proferido despacho a designar a 
venda do veículo 12 -11 -NU e do veículo 17 -64 -QJ;

12. O executado, ora reclamante, foi notificado de tal despacho, referido em “10” e “11”, supra, 
por ofício de 18.6.2008, a fls. 36;
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13. Cfr. fls. 57, dos autos, consta despacho do OEF, entre o mais: “Uma vez que se mostra paga 
parte substancial da dívida, ao abrigo do artigo 893.º do CPC, determino o adiamento da abertura 
para 20.10.2008”;

14. Tal despacho, referido em “13” supra, foi notificado ao Executado pelo oficio n.º 6601, registo 
n.º RS758280569PT;

15. O despacho de fls. 100, do processo, determinou a venda do imóvel, pelo valor base de 
€ 86.510,00, nos termos do artigo 248.º do CPPT, designando, para tal, o dia 19.1.2009;

16. O Executado, ora reclamante, foi notificado do despacho que determinou a venda do imóvel, 
cfr. fls. 101, a qual foi concretizada a 09.12.2008;

17. Por ofício de 23.6.2009, dirigido à M. Carmo Imóveis Unipessoal, Lda., foi a esta comuni-
cada a venda e adjudicação por € 68.100,00 do imóvel descrito em “1” supra, cfr. fls. 184 do processo;

18. Efectuados os pagamentos do preço, IMT e Imposto de Selo devidos foi passado o respectivo 
Título de Adjudicação à firma M. Carmo Imóveis Unipessoal, Lda., que consequentemente requereu 
a entrega do bem;

19. Para o efeito foi citado o executado em 14.09.2009, nos termos do art.º 928.º do CPC, para 
proceder à entrega do bem com a consequente entrega das chaves do imóvel;

20. A fls. 52 do PA junto (fls. 70 do PEF) constam os seguintes informação e despacho, que, por 
traduzirem a documentação de suporte respectiva, se transcreve:

«(...) Aos 02 de Outubro de 2009, faço os presentes autos conclusos com a seguinte infor mação:
 - Foram os mesmos instaurados por dívidas de IVA dos anos de 2005 e 2006 no valor de € 32.038,42, 

Coimas Fiscais do ano de 2006 no valor de € 1791,32, e IRS (ret. fonte) no valor de € 32,00.
 - Em 14.03.2007 foi efectuada (via SIPA) a penhora do prédio misto inscrito na respectiva matriz 

urbana sob o art.º 845 e rústica sob o art.º 500 da freguesia de Carvalhal Benfeito, descrito na CRP 
sob o n.º 01247/980128, e efectivado o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial.

 - Foi igualmente efectuada a penhora (via SIPA) dos veículos marca SCANIA matrícula 12 -11 -NU 
e MITSUBISHI matrícula 17 -64 -QJ.

 - Dado o incumprimento do plano prestacional, solicitado nos termos do art.º 196.º do CPPT, 
por despacho de 15.06.2008 do Sr. Chefe de Finanças foi designada a marcação da venda dos veículos 
para o dia 19.08.2008 às 10 horas, ao balcão deste SF.

 - O valor fixado para a venda foi de € 10.000,00 para o veículo matricula 12 -11 -NU e de € 2000,00 
para o veículo de matrícula 17 -64 -QJ.

 - Para o veículo matrícula 12 -11 -NU encontra -se registada uma penhora efectuada pelo IGFSS 
de Leiria no valor de € 51.195,89 e para o veículo de matrícula 17 -64 -QJ o registo de uma penhora 
efectuada pela firma Estêvão & Mota, Lda., no valor de € 8.490,18 (proc. judicial n.º 1113/060 TB-
CLD), pelo que, foram os referidos credores devidamente citados nos termos do art.º 240.º do CPPT 
para reclamarem os seus créditos.

 - A Segurança Social reclamou créditos no valor de € 108.512,80 e a firma Estêvão & Mota, 
Lda., veio aos autos desistir da reclamação de créditos alegando ter sido regularizado o crédito com 
o executado.

 - Em 19.08.2008 (data designada para a venda) o executado efectuou um pagamento nos termos 
do art.º 264.º do CPPT (pagamento por conta) no valor de € 12.000,00.

 - Por despacho do Sr. Chefe de Finanças exarado nos autos em 19.08.2009, foi determinado o adia-
mento da abertura das propostas, ao abrigo do disposto no art.º 893.º do CPC, para o dia 20.10.2008.

 - No dia 20.10.2008 o veículo de matrícula 17 -64 -QJ foi adjudicado à filha do executado, Rute 
Isabel Franco dos Santos, no exercício do direito de remição, pelo valor de € 2.751,00, cujo pagamento 
do depósito do preço foi efectuado na mesma data.

 - Para o veículo de matrícula 12 -11 -NU não foram apresentadas propostas, pelo que, por des-
pacho de 20.10.2008 do Chefe de Finanças foi determinada a venda por negociação particular, tendo 
sido fixado o valor de € 5.000,00.

 - O veículo foi adquirido em 15.12.2008 por Joaquim Acácio Ferreira Henriques Alves, pelo 
valor de € 6.000,00.

 - Para a venda do imóvel supra identificado foi designado o dia 19.01.2009, por despacho de 
03.11.2008 do Chefe de Finanças, exarado nos autos a fls. 100, tendo sido fixado, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do art.º 250.º do CPPT, o valor de € 86.510,00 (oitenta e seis mil quinhentos e dez 
euros), sendo de € 71.510,00 à parte urbana e de € 15.000,00 à parte rústica.

 - Foram citados os credores com garantia real, Estêvão & Mota, Lda.,e o Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social de Leiria, e efectuada a citação ao cônjuge, nos termos e para os 
efeitos determinados no art.º 239.º do CPPT.

 - Reclamaram os seus créditos a Segurança Social no valor de € 109.251,68 e o BES no valor 
de € 29.077,75.

 - No dia 19.01.2009 (dia da venda do imóvel), vem o executado aos autos efectuar um pagamento 
por conta, no valor de € 1.800,00, requerendo o adiamento da abertura das propostas por um período 
de 60 dias, petição que foi aceite pelo Chefe de Finanças, conforme despacho a fls. 154.
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 - Em 16.03.2009 o executado volta a apresentar pedido de adiamento da abertura das propostas 
por um período não superior a 28 dias, tendo em vista a resolução de financiamento bancário.

 - O Sr. Chefe de Finanças determina novo adiamento para o dia 17.04.2009 (despacho a 
fls. 171).

 - No dia 17.04.2009, para além da presença obrigatória de 2 funcionários encontrava -se também 
presente a filha do executado, Rute Isabel Franco dos Santos, que, no acto da abertura das propostas 
manifestou interesse no exercício do direito de remição.

 - A única proposta existente foi apresentada, via internet, pela firma M. Carmo Imóveis Unipes-
soal, Lda., pelo valor de € 68.100,00.

 - Uma vez exercido o direito de remição, e dada a indisponibilidade do proponente remidor de 
efectuar o pagamento quer da totalidade quer de 1/3 do depósito do preço, foi o/a mesmo/a advertido/a 
que iria ser notificado/a para efectuar o pagamento total no prazo de 15 dias, nos termos do art.º 256.º 
do CPPT e n.º 2 art.º 897.º do CPC.

 - Em 17.04.2009 foi emitida a competente notificação para o domicílio fiscal de Rute Isabel Franco 
dos Santos, cujo AR foi assinado pelo seu pai Sr. José Acácio Querido dos Santos em 23.04.2009.

 - Dado o tempo decorrido sem que tivesse sido efectuado o depósito do preço, foi o imóvel adju-
dicado ao proponente M. Carmo Imóveis Unipessoal, Lda., em 23.06.2009, pelo valor de € 68.100,00.

 - A notificação emitida em 23.06.2009 foi recebida em 24.06.2009 e o respectivo pagamento do 
depósito do preço foi efectuado em 01.07.2009 conforme guia mod. 50 a fls. 186 dos autos.

 - Efectuados os pagamentos do preço, IMT e Imposto de Selo devidos foi passado o respectivo 
Título de Adjudicação à firma M. Carmo Imóveis Unipessoal, Lda., que consequentemente requereu 
a entrega do bem.

 - Para o efeito foi citado o executado em 14.09.2009, nos termos do art.º 928.º do CPC, para 
proceder a entrega do bem com a consequente entrega das chaves do imóvel.

 - Encontra -se sanada a falha na citação, na qual, por lapso, foi indicado que o imóvel pertencia 
à freguesia de Vidais quando deveria ser de Carvalhal Benfeito.

 - Os produtos das vendas do veículo matricula 12 -11 -NU e do imóvel encontram -se a aguardar 
graduação de créditos por parte do TAF de Leiria.

 - A tratar -se de uma reclamação deduzida nos termos do art.º 276.º do CPPT deveria a mesma 
ter sido apresentada no prazo de 10 dias a contar da notificação (art.º 277.º do CPPT), o que, na 
sequência da notificação efectuada ao executado em 14.09.2009, se revela intempestiva.

S.F. Caldas da Rainha, 2 de Outubro de 2009
DESPACHO
Atendendo ao disposto no art.º 278.º do CPPT, remeta -se a presente reclamação ao Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Leiria.
S.F. Caldas da Rainha, 02 de Outubro de 2009.
O Chefe de Finanças (...).».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Leiria que julgou 

improcedente a reclamação deduzida pelo ora recorrente, bem como a sua convolação em processo de 
anulação de venda, por intempestividade e falta de aptidão da petição para tal.

Suscita, desde logo, o recorrente a nulidade da decisão recorrida por oposição entre os fundamentos 
e a decisão (art.º 668.º, n.º 1, alínea c) do CPC).

Invoca, para tanto, a contradição entre os factos levados ao probatório nos pontos 9 e 19.
Vejamos. Como ensinam Lebres de Freitas, Montalvão Machado e Rui Pinto, no seu CPC anotado, 

volume II, pág. 670, «entre os fundamentos e a decisão não pode haver contradição lógica; se, na funda-
mentação da sentença, o julgador seguir determinada linha de raciocínio, apontando para determinada 
conclusão, e, em vez de a tirar, decidir noutro sentido, oposto ou divergente, a oposição será causa 
de nulidade da sentença. Esta oposição não se confunde com o erro na subsunção dos factos à norma 
jurídica ou, muito menos, com o erro na interpretação desta (…). A oposição entre os fundamentos 
e a decisão tem o seu correspondente na contradição entre o pedido e a causa de pedir, geradora da 
ineptidão da petição inicial (art.º 193.º -2 -b)».

Ora, neste caso, a decisão de intempestividade da reclamação em nada colide com os fundamentos 
em que se apoia.

O que o recorrente invoca, como vimos, é uma aparente contradição entre os factos levados ao 
probatório nos pontos 9 e 19.

Na verdade, a fls. 190, a decisão recorrida dá como provado no ponto 9 do probatório que «O ora 
reclamante foi notificado pelo ofício n.º 7149, de 2009.10.01, remetida pelo Serviço de Finanças das 
Caldas da Rainha, (em substituição da nota de citação anteriormente feita, constante do ofício n.º 6497, 
proferida no âmbito do PEF) para, no prazo de 20 dias, entregar no Serviço de Finanças exequente, as 
chaves do imóvel descrito em “1”, deste probatório, adjudicado à referida M. Carmo Imóveis Unipes-
soal, Lda.» enquanto nos pontos 18 e 19 do mesmo probatório dá como provado que «Efectuados os 
pagamentos do preço, IMT e Imposto de Selo devidos foi passado o respectivo Título de Adjudicação 
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à firma M. Carmo Imóveis Unipessoal, Lda., que consequentemente requereu a entrega do bem» e 
«Para o efeito foi citado o executado em 14.09.2009, nos termos do art.º 928.º do CPC, para proceder 
à entrega do bem com a consequente entrega das chaves do imóvel».

Não há, no entanto, qualquer contradição já que a notificação efectuada pelo ofício n.º 7149, de 
2009.10.01, do Serviço de Finanças das Caldas da Rainha, substitui a nota de citação anteriormente 
feita ao executado em 14.09.2009, como expressamente se refere no citado ponto 9 do probatório.

Por outro lado, a decisão recorrida considerou esta última como a data relevante para efeitos de 
contagem do prazo a que alude o artigo 277.º, n.º 1 do CPPT, por ter sido a data em que o reclamante 
teve primeiro conhecimento da decisão a impugnar.

Daí que não se verifique, pois, a alegada nulidade.
Alega, ainda, o recorrente ser a reclamação do artigo 276.º do CPPT o meio processual adequado 

para reagir contra o acto praticado pelo órgão da execução fiscal – notificação para proceder à entrega 
das chaves do imóvel vendido nos autos – a qual, contrariamente ao decidido, se mostra tempestiva.

Para o efeito da tempestividade, cuja não verificação prejudica o conhecimento da questão da 
adequação do meio processual utilizado, invoca o recorrente ter sido citado pelo Serviço de Finanças 
das Caldas da Rainha em 8/10/2009, através do ofício n.º 7149, de 2009.10.01, em substituição da 
nota de citação anteriormente feita, e constante do ofício n.º 6497, de 2009.09.10, e, nessa medida, a 
reclamação apresentada em 28.10.2009 mostra -se tempestiva.

Nos termos do n.º 1 do artigo 277.º do CPPT, a reclamação será apresentada no prazo de 10 dias 
após a notificação da decisão.

Trata -se, como se diz na decisão recorrida, de um prazo de natureza processual, e, por isso mesmo, 
se conta nos termos do n.º 1 do artigo 144.º do CPC – cfr. artigo 20.º, n.º 2 do CPPT e Jorge Lopes de 
Sousa, no seu CPPT comentado e anotado, volume II, pág. 1016.

E, assim sendo, mesmo a admitir -se que a data relevante para o início dessa contagem é a indi-
cada pelo recorrente (8.10.2009), sempre a reclamação apresentada em 28.10.2009 seria intempestiva.

Por último, ainda que fosse possível aproveitar a petição para convolá -la em pedido de anulação 
da venda, tendo em conta, como se salienta na decisão recorrida, que esta ocorreu em 17/4/2009, e que 
o reclamante dela teve conhecimento, como se comprova do processo administrativo apenso, nunca 
a convolação da reclamação apresentada em 28.10.2009 seria possível já que para tal era necessário 
que fosse possível o prosseguimento do processo na forma adequada, designadamente que a respectiva 
petição tivesse sido tempestivamente apresentada para efeitos desta nova forma processual, o que, face 
aos prazos estabelecidos no artigo 257.º do CPPT, aqui não sucede.

Na verdade, a convolação só se justifica por razões de economia processual e, por isso, não se 
pode justificar quando não for viável utilizar a forma de processo adequada, por qualquer razão que 
obste ao seu prosseguimento, como é o caso da tempestividade.

Razão por que, também neste ponto o recurso não pode proceder.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 4 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 

 Acórdão de 11 de Maio de 2011.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Objecto.

Sumário:

O recurso jurisdicional constitui um meio de impugnação da decisão judicial com vista 
à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame da matéria de 
facto e/ou de direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão 
da legalidade da decisão com fundamento nos erros e vícios de que padeça, pelo 
que está votado ao insucesso o recurso que se alheia totalmente da fundamentação 
factual e/ou jurídica que determinou a decisão de improcedência da impugnação.
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Processo n.º 4/11 -30.
Recorrente: José Alexandre da Silva Calé.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA CALÉ, com os demais sinais dos autos, recorre para este 

Supremo Tribunal da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou 
improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação do IRS referente ao ano 
de 2002 e respectivos juros compensatórios, no montante total de € 1.319,78.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1. É fácil de entender — trabalhador dependente que ganha o salário mínimo de 450,00 euros 

– paga à Seg. Social 11% = 49,50 – leva no seu bolso 400,50 euros.
Trabalhador independente ganha 450,00 – paga à Seg. Social – 201,23 – leva no seu bolso = 

248,77.
2. A dedução específica no montante de negócios, que se situa na base de cerca de 100 salários 

mínimos de negócio  - Não existe.
Pede deferimento.
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer.
1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A. O Impugnante, José Alexandre da Silva Cale, com o NIF …, com o CAE 52272, encontra -se 

colectado pela actividade de “Outro comércio a retalho de produtos alimentares em estabelecimento 
especializado” e aufere rendimentos empresariais enquadráveis na categoria B de IRS;

B. Em 23/04/2003 o Impugnante apresentou no Serviço de Finanças da Marinha Grande a de-
claração Mod. 3 de rendimentos de IRS do exercício de 2002, tendo indicado no quadro 4 do anexo B 
– [Vendas de mercadorias e produtos + Outras prestações de serviços e outros rendimentos] – o valor 
de € 54.420,88  - cfr. fls. 19 e seguintes dos autos;

C. Os Serviços Centrais emitiram em 19/08/2003 a liquidação n.º 20035113074522, que reme-
teram para a morada do aqui Impugnante (R. …, …  - …), tendo por base o rendimento global de € 
10.884,18, de que resulta o imposto a pagar no valor de € 1.319,78, com data limite de pagamento em 
08/10/2003  - cfr. fls. 3 dos autos.

D. Em 10/09/2003 foi deduzida a presente Impugnação  - cfr. fls. 2 dos autos.
3. O Impugnante, ora Recorrente, deduziu impugnação judicial contra a liquidação de IRS relativa 

ao exercício de 2002, efectuada perante os elementos que forneceu na declaração Mod. 3 de IRS quanto 
aos rendimentos empresariais auferidos na actividade em que se encontra colectado e perante o facto 
de se encontrar inserido no regime simplificado de tributação desses rendimentos.

Alegou, em suma, que na liquidação não foram tidos em conta todos os custos suportados no 
exercício da sua actividade.

A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação, argumentando que apesar da falta de 
precisão das razões de facto e de direito que fundamentam o pedido se podia constatar a legalidade do 
acto de liquidação impugnado por se mostrarem preenchidos os requisitos legais para o enquadramento 
do Impugnante no regime simplificado de tributação e por ter sido aplicada, na determinação do seu 
rendimento colectável, a regra constante do artigo 31.º, n.º 2 do CIRS, isto é, o coeficiente de 0,20 ao 
valor das vendas de mercadorias e produtos. Pelo que, perante o montante declarado de rendimentos 
(€ 53.124,00) e o coeficiente aplicado (0,20), os restantes 80% foram considerados como despesas ou 
custos decorrentes da actividade exercida (€ 42.499,20), não podendo o contribuinte invocar custos 
superiores a este montante.

Na alegação deste recurso e nas respectivas conclusões, o Impugnante, ora Recorrente, alheia -se 
totalmente do fundamento determinante da decisão de improcedência da impugnação, não lhe desferindo 
o mais leve ataque. Na verdade, em ponto algum da sua alegação explana contra a decisão a indispen-
sável antítese discursiva, não ensaiando demonstrar o desacerto da respectiva fundamentação factual 
e/ou jurídica. Patentemente, o Recorrente não põe em crise os fundamentos determinantes do acto de 
liquidação impugnado nem os concretos motivos que levaram o Meritíssimo Juiz a julgar improcedente 
o pedido, deixando -os incólumes.

Neste contexto, e sabido que o recurso jurisdicional constitui um meio de impugnação da decisão 
judicial com vista à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame da matéria de facto 
e/ou de direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão da legalidade da decisão 
impugnada com fundamento nos erros ou vícios de que padeça, não podemos deixar de concluir que o 
presente recurso está votado ao insucesso, já que as alegações e conclusões se revelam completamente 
ineficazes para suscitar qualquer tipo de censura à decisão recorrida.
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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 pelo recorrente, com procuradoria de 50%.

Lisboa, 11 de Maio de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Brandão de Pinho — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 11 de Maio de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Tempestividade da impugnação. Férias judiciais.

Sumário:

Os prazos de interposição de recursos ou impugnações judiciais de decisões admi-
nistrativas que terminam em férias judiciais transferem -se para o primeiro dia útil 
seguinte ao termo destas, não obstando a tal transferência  - fundada no disposto 
na alínea e) do artigo 279.º do Código Civil – o facto de a apresentação da petição 
ser efectuada junto da administração tributária, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
art. 103.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Processo n.º: 55/11 -30.
Recorrente: Paulo Emanuel Ferreira Pimenta e mulher.
Recorridos: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – Paulo Emanuel Ferreira Pimenta e Anabela Maria Canelas, com os sinais dos autos, recorrem 

para este Supremo Tribunal do despacho liminar, de fls. 116 dos autos, pelo qual em 13 de Novembro de 
2001 o então Tribunal Tributário de 1.ª instância de Leiria indeferiu liminarmente, por extemporaneidade, 
a impugnação judicial deduzida pelos ora recorrentes contra as liquidações de IRS constantes de fls. 38 
e 39 dos autos e relativas aos anos de 1998 e 1999, recebendo a impugnação quanto às restantes.

O recurso foi interposto para este Supremo Tribunal e a ele juntas as respectivas alegações (fls. 
120 a 123 dos autos), nas quais se conclui nos seguintes termos:

1 – O prazo de 90 dias para deduzir a presente impugnação judicial ocorreu em 17 de Julho de 
2001, data esta incluída no período de férias judiciais.

2 – Férias judiciais que terminaram a 14 de Setembro, sendo que os dias 15 e 16 corresponderam 
a um sábado e domingo.

3 – Daí que o último dia de que a impugnante dispunha para deduzir a presente impugnação 
ocorreu em 17 de Setembro, primeiro dia útil após as férias e o fim -de -semana.

4 – Daí que a impugnação deduzida em 30 de Julho de 2001 seja tempestiva.
5 – Dispõe a alínea e) do artigo 279.º que para efeitos de contagem do termo do prazo, às férias 

judiciais aplica -se o regime dos sábados e domingos.
6 – A douta decisão recorrida fez errada aplicação da alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT 

e da alínea e) do artigo 279.º do Código Civil.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado provado e procedente e em consequência ser re-

vogada a douta decisão recorrida, ordenando -se o prosseguimento dos autos em primeira instância.
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 indeferimento liminar de petição de impugnação judicial deduzida 

contra liquidações adicionais de IRS e juros compensatórios (anos 1998 e 1999)
FUNDAMENTAÇÃO
1. Apreciação do recurso
A decisão impugnada de indeferimento liminar tem por objecto a liquidação adicional de IRS e 

juros compensatórios – anos de 1998 e 1999 (fls. 116)
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A decisão proferida, com trânsito em julgado, tem diferente objecto: liquidações adicionais de 
IVA e juros compensatórios (fls. 354/369)

Esta diferença tem as seguintes consequências:
 - desconsideração da decisão impugnada como uma decisão interlocutória, passível de recurso 

cuja apreciação fique dependente da interposição do recurso da decisão final (art. 285º n.º 1 CPPT)
 - utilidade autónoma da apreciação do recurso
2. Mérito do recurso
O termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias liquidadas verificou -se 

em 18.04.2001 (fls. 38/39)
O termo do prazo legal de 90 dias para dedução de impugnação judicial ocorreu em 17.07.2001, 

data incluída no período de férias judiciais de verão, pelo que se transferiu para 17.09.2001, primeiro 
dia útil após férias (art. 279º alínea e) CCivil; art. 102º nº1 alínea a) CPPT);

Neste contexto é tempestiva a petição de impugnação apresentada em 30.07.2001 (tendo por 
objecto as liquidações de IRS e juros compensatórios)

Porém, o prosseguimento da tramitação de impugnação judicial com aquele objecto, na sequên-
cia do provimento do recurso, traduzir -se -ia numa violação de imperativo legal, na medida em que os 
recorrentes formularam na petição uma cumulação ilegal de pedidos de anulação de actos tributários 
respeitantes a tributos de natureza diferente (IVA/IRS) (art. 104º CPPT)

Esta ilegal cumulação tem como consequência a rejeição da impugnação judicial, por ilegalidade 
da sua dedução, sem prejuízo da faculdade de apresentação pelos autores de nova petição no prazo de 
um mês a contar do trânsito em julgado da decisão do recurso, com data retroagida à data de apre-
sentação da primeira petição (art. 57º parágrafo 4º RSTA; art. 38º nº4 LPTA, aplicáveis a processos 
iniciados antes de 1.01.2004, início de vigência do CPTA)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada (com a fundamentação supra enunciada).
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 385 a 387 dos autos), nada vieram 

dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, é intempestiva a impugnação apresentada tendo por objecto as 

liquidações de IRS relativas aos anos de 1998 e 1999.
Não se toma conhecimento da questão suscitada pelo Ministério Público da ilegal cumulação de 

impugnações, dado que a impugnação que não foi objecto de indeferimento liminar encontra já julgada, 
com trânsito em julgado da decisão, pelo que o conhecimento das liquidações de IRS não concretizam 
qualquer cumulação.

5 – Apreciando
5.1 Da tempestividade da impugnação
O despacho recorrido, que subiu a este Supremo Tribunal depois de em 6 de Outubro de 2010 

ter sido proferida sentença que julgou procedente a impugnação deduzida quanto às liquidações de 
IVA e juros compensatórios impugnadas (cfr. sentença de fls. 354 a 369 dos autos) e de os recorrentes 
terem manifestado interesse na manutenção do recurso que haviam interposto do despacho liminar de 
indeferimento quanto às liquidações de IRS (cfr. fls. 375 a 377 dos autos), é do seguinte teor:

«Compulsados os documentos de cobrança juntos pela impugnante, que consubstanciam as liqui-
dações impugnadas, verifica -se que as de folhas 38 e 39 têm como data limite de pagamento voluntário 
18 de Abril de 2001.

A douta petição inicial deu entrada no serviço periférico local de finanças em 30 de Julho de 2001, 
portanto para além dos 90 dias a que alude a alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, alterado e 
republicado em anexo à Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, com início de vigência em 5 de Julho de 2001 
e aplicação a todos os processos pendentes.

Assim sendo, relativamente a estas prestações tributárias, indefiro liminarmente a douta petição 
inicial.

Não havendo motivos para indeferimento liminar, quanto às restantes, RECEBO A IMPUG-
NAÇÃO.

Notifique, sendo o Exmo. Representante da Fazenda Pública para contestar, querendo, “no prazo 
de 90 dias” e solicitar a produção de prova adicional, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 110.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário.» (fim de citação).

Alega a recorrente que, ao contrário do decidido, a impugnação é tempestiva quanto às liquida-
ções de IRS objecto de indeferimento liminar, pois que embora o prazo de 90 dias de que dispunha 
para deduzir impugnação judicial tivesse ocorrido em 17 de Julho de 2001, porque esta data estava já 
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incluída no período de férias judiciais, que terminaram a 14 de Setembro (sendo que os dias 15 e 16 
corresponderam a um sábado e domingo), o último dia de que a impugnante dispunha para deduzir 
a presente impugnação era o dia 17 de Setembro, primeiro dia útil após as férias e o fim -de -semana, 
daí que a impugnação deduzida em 30 de Julho de 2001 seja tempestiva, pois que dispõe a alínea e) 
do artigo 279.º (do Código Civil) que para efeitos de contagem do termo do prazo, às férias judiciais 
aplica -se o regime dos sábados e domingos (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 apoia a alegação dos recorrentes quanto à tempestividade da petição de impugnação 
apresentada tendo por objecto as liquidações de IRS e juros compensatórios.

Vejamos.
O fundamento para o indeferimento liminar (parcial) da petição de impugnação relativamente 

às liquidações de IRS respeitantes aos anos de 1998 e 1999 foi a sua extemporaneidade, pois que se 
julgou que delas constando como data limite de pagamento o dia 18 de Abril de 2001 (cfr. fls. 38 e 
39 dos autos) e tendo a petição de impugnação dado entrada no serviço periférico local de finanças 
em 30 de Julho de 2001, teria dado entrada para além dos 90 dias a que alude a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 102.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Não atendeu, contudo, o tribunal “a quo” a que as férias judiciais de verão decorriam então de 
16 de Julho a 14 de Setembro (cfr. o artigo 12.º da Lei de organização e funcionamento dos tribunais 
judiciais – Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro  -, então vigente) e que a jurisprudência do STA tem vindo a ser 
uniforme no sentido de que os prazos de interposição de recursos ou impugnações judiciais de decisões 
administrativas que terminam em férias judiciais se transferem para o primeiro dia útil seguinte ao termo 
destas, não obstando a tal transferência  - fundada no disposto na alínea e) do artigo 279.º do Código 
Civil – o facto de a apresentação da petição ser efectuada junto da administração tributária, ao abrigo 
do disposto no n.º 1 do art. 103.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário – CPPT (cfr. 
JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário: Anotado e comentado, 
Vol. I, 5.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2006, pp. 730 – nota 2 ao art. 102.ºdo CPPT  - e p. 270 – nota 10 
ao art. 20.º do CPPT, bem como jurisprudência aí citada nas notas de rodapé números 1 e 2).

Desta forma, como o termo do prazo de 90 dias (artigo 102.º n.º 1, alínea a) do CPPT) de que o 
recorrente dispunha para deduzir impugnação terminava em férias judiciais este transferiu -se, ex vi do 
disposto na alínea e) do artigo do artigo 279.º do Código de Processo Civil, para o primeiro dia útil após 
férias, ou seja, no ano de 2001, para o dia 17 de Setembro de 2001, pois o último dia de férias judiciais 
de verão coincidiu com uma sexta -feira. E assim sendo, a petição de impugnação apresentada no dia 
30 de Julho de 2001 foi apresentada tempestivamente, pois que o prazo de que os então impugnantes 
dispunham para a apresentar apenas terminava no dia 17 de Setembro desse ano.

Haverá, pois, que revogar a recorrida decisão de indeferimento liminar, por extemporaneidade, 
da petição de impugnação, pois que esta foi tempestivamente apresentada.

O recurso merece, pois, 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 o despacho recor-
rido e julgando tempestiva a impugnação apresentada, baixando os autos à primeira instância para que 
prossigam se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Maio de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Dulce Neto — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 11 de Maio de 2011.

Assunto:

Norma inconstitucional. Competência dos TAF(s). IFADAP. Cobrança coerciva de 
dívidas. Processo de execução fiscal.

Sumário:

 I — Nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que 
infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados.
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 II — Os serviços de finanças têm competência para a cobrança coerciva de dívidas 
ao IFADAP, resultantes de incumprimento de contratos de atribuição de ajudas 
financeiras, mediante processo de execução fiscal.

Processo n.º 139/11 -30.
Recorrente: Luís Carlos Valério Gomes Sobreiro.
Recorrido: IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – Luis Carlos Valério Gomes Sobreiro, com os sinais dos autos, não se conformando com a 
decisão da Mma. Juíza do TAF de Leiria que julgou improcedente a oposição por si deduzida contra a 
execução que lhe foi instaurada, por dívida ao IFADAP, no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha, 
e competente este Serviço para a cobrança da dívida em causa, dela vem interpor recurso para este 
Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A) Não cabe na competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria decidir se a norma 
constante do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 8/2001, de 22 de Janeiro, na medida em que atribui com-
petência aos tribunais civis (foro cível da comarca de Lisboa) para as execuções instauradas pelo 
IFADAP em virtude do não cumprimento dos contratos celebrados ao abrigo do citado diploma legal, 
é organicamente inconstitucional.

B) Essa competência é única e exclusiva do Tribunal Constitucional, nos termos do disposto no 
n.º 1 do art.º 223.º da CRP  - “Compete ao Tribunal Constitucional apreciar a inconstitucionalidade e a 
legalidade, nos termos dos artigos 277.º e seguintes”.

C) Não sendo esta norma inconstitucional podemos afirmar, contrariamente ao decidido pelo Tri-
bunal, que estamos perante uma norma especial e, consequentemente, é competente para as execuções 
instauradas ao abrigo desse mesmo diploma o foro cível da comarca de Lisboa.

D) Nesta conformidade, a decisão do Tribunal a quo configura uma clara violação do princípio 
da segurança jurídica consagrado por lei.

E) Foram, assim, violados os artigos 2.º e 223.º, ambos da CRP, e 19.º do Decreto -Lei n.º 8/2001.
Contra -alegando, veio a entidade recorrida, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, 

IP (IFAP, IP), dizer que:
A. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o Tribunal a quo não apreciou e declarou com força obri-

gatória geral a inconstitucionalidade da norma constante do art.º 19.º do DL n.º 8/2001, de 22 de Janeiro.
B. Com efeito, o Tribunal a quo, nos termos do art.º 204.º da CRP, limitou -se a desaplicar uma 

norma jurídica do referido art.º 19.º, por considerar esta norma organicamente inconstitucional, por 
entender que esta violava a alínea p) do n.º 1 do art.º 165.º da CRP.

C. O Tribunal a quo é materialmente competente para conhecer da oposição deduzida pelo ora 
recorrente no âmbito de execução fiscal instaurada no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha, por-
quanto os contratos de atribuição de ajuda, celebrados entre o ex -IFADAP e os respectivos beneficiários, 
são contratos administrativos.

D. Razão pela qual, o acto de rescisão desse contrato e ordem de reposição dos montantes indevida-
mente recebidos, um acto de natureza sancionatória, enquanto estatuição autoritária aplicadora do direito 
ao caso, um verdadeiro acto administrativo, por força do qual devem ser pagas à entidade recorrida, 
prestação pecuniária, rege o disposto no art.º 155.º do CPA, que, na falta de pagamento voluntário no 
prazo fixado, seguir -se -á o processo de execução fiscal regulado no Código do Processo Tributário.

E. Resulta, assim, ser a própria lei, no caso o CPA, que determina que a cobrança das quantias 
devidas por força de acto administrativo deva ser efectuada mediante o recurso ao Código de Processo e 
de Procedimento Tributário, sendo vedada à Administração a cobrança mediante o recurso às execuções 
comuns, nos termos previstos no Código de Processo Civil.

F. Neste sentido, remete -se para a vasta e pacífica jurisprudência existente sobre o assunto, da qual 
se citam por todos o Acórdão proferido em 26/08/2009 pela 2.ª Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo, no âmbito do Proc.º n.º 0609/09, e o Acórdão n.º 218/07, proferido 
em 23/3/2007, pela 2.ª Secção do Tribunal Constitucional, no âmbito do Proc.º n.º 859/03.

G. Nestes termos e nos demais de direito, deve ser negado provimento ao presente recurso e 
manter -se a douta sentença, assim se fazendo a costumada Justiça!

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.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se assente a seguinte factualidade:
a) Foi instaurada a execução fiscal n.º 13502007010599920 contra Luís Carlos Gomes Sobreiro, 

no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha, com base na certidão de dívida, no valor de total de € 
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10.164,03, referente a um subsídio que lhe foi atribuído no âmbito das Medidas Agro -Ambientais, 
campanha 2002, concedido pelo IFADAP  - (fls. 16 e 17);

b) O subsídio em questão foi atribuído no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural, abrevia-
damente designado por RURIS, a que correspondeu o projecto n.º 2002.50.003524.7  - (fls. 9 a 12);

c) O contrato de atribuição de ajudas celebrado entre o oponente e o IFADAP foi rescindido 
ao abrigo do n.º 1 do artigo 14.º do Dec. -Lei n.º 8/2001, de 22 de Janeiro  - (ponto 14 do ofício de 
fls. 11);

d) Pelo ofício datado de 29/07/2004, com a ref.ª n.º 037861, o oponente foi notificado da rescisão 
do contrato de ajudas e de que dispunha do prazo de 30 dias para proceder à reposição voluntária da 
quantia de € 8.649,09 e que findo o prazo seria instaurado o competente processo de execução fiscal 
 - (fls. 9 a 12);

e) Em 22/11/2007, o oponente apresentou a presente oposição no Serviço de Finanças de Caldas 
da Rainha  - (cfr. carimbo aposto a fls. 4).

III – Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pela Mma. Juíza do TAF de Leiria 
que julgou improcedente a oposição deduzida pelo ora recorrente contra execução fiscal instaurada no 
SF de Caldas da Rainha para cobrança de dívida ao IFADAP.

Sustentou o oponente não ter a AF competência para promover a execução pela dívida em 
causa.

Considerou, porém, a Mma. Juíza a quo que a norma constante do artigo 19.º do DL 8/2001, de 
22 de Janeiro, na medida em que atribuiu competência aos tribunais civis (foro cível da comarca de 
Lisboa) para as execuções instauradas para cobrança de dívidas ao IFADAP por incumprimento dos 
contratos celebrados ao abrigo do citado diploma legal, é organicamente inconstitucional, por violação 
do artigo 165.º, n.º 1, alínea p) e 2 da CRP, e, consequentemente, competente o serviço de finanças para 
a cobrança de tais dívidas, nos termos do disposto nos artigos 148.º, n.º 2, 162.º, alínea c), do CPPT e 
155.º, n.º 1, do CPA.

Alega, agora, o recorrente que não cabe na competência do TAF de Leiria decidir se a norma 
constante do artigo 19.º do DL 8/2001, de 22/1, é, ou não, inconstitucional, por tal competência ser 
única e exclusivamente do Tribunal Constitucional, e, por outro lado, contrariamente ao decidido pelo 
tribunal a quo, por se estar perante uma norma especial, é competente para as execuções instauradas 
ao abrigo de tal diploma o foro cível da comarca de Lisboa.

São, assim, duas as questões objecto do presente recurso: (i) saber se o TAF de Leiria podia con-
cluir pela inconstitucionalidade da norma constante do artigo 19.º do DL 8/2001, de 22 de Janeiro, e (ii) 
saber a quem cabe a competência para as execuções instauradas para cobrança de dívidas ao IFADAP 
por incumprimento dos contratos celebrados ao abrigo do citado diploma legal.

Quanto à primeira questão, é manifesto que não assiste razão ao recorrente.
Na verdade, como refere o Exmo. PGA no seu parecer, o recorrente olvida o disposto no artigo 204.º 

da CRP que estabelece um sistema de fiscalização concreta da constitucionalidade e que dispõe que 
nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto na 
Constituição ou os princípios nela consignados.

Assim, nos termos daquela norma constitucional, qualquer tribunal tem competência para co-
nhecer e decidir da questão da inconstitucionalidade, competência esta que não se confunde com a 
competência própria do TC para exercer a fiscalização preventiva das normas constantes de convenções 
internacionais e actos legislativos e sucessiva (abstracta e concreta) de quaisquer normas (artigos 223.º 
e 277.º da CRP).

E, no caso em apreço, o tribunal a quo fê -lo em termos que, seguindo a jurisprudência do TC rela-
tivamente a norma que tem exactamente a mesma redacção da norma constante do n.º 2 do artigo 53.º do 
DL 81/91, de 19 de Fevereiro, que o Tribunal Constitucional já julgou organicamente inconstitucional 
(v. os acórdãos 457/04 e 218/07), não nos merecem qualquer reparo.

Por outro lado, também quanto à segunda questão, não colhem os argumentos do recorrente.
Com efeito, a decisão recorrida vai no sentido da jurisprudência deste STA que reiteradamente tem 

vindo a entender que os contratos celebrados pelo IFADAP têm natureza administrativa e que o acto 
que determina a rescisão unilateral do contrato, por incumprimento, com a consequente reposição das 
quantias pagas assume a natureza de acto administrativo e que, por via disso, nos termos do artigo 155.º, 
n.º 1 do CPA, a cobrança de tais créditos deve ser feita através do processo de execução fiscal nos 
serviços de finanças competentes – v., neste sentido, os acórdãos de 2/5/2000, 24/6/2004, 16/5/2006, 
31/1/2008, 13/5/2009, 25/6/2009 e de 3/3/2010, proferidos nos recursos n.ºs 45774, 1229/03, 193/06, 
727/07, 187/09, 416/09 e 21/10, respectivamente.

Por não se vislumbrar razão que justifique alterar tal jurisprudência, aqui se reafirma, pois, o mesmo 
entendimento, reproduzindo o que a esse respeito já se acentuou, por exemplo, ainda recentemente, no 
acórdão de 4/5/2011, no recurso n.º 202/11:

«O IFADAP é um instituto de direito público, dotado de personalidade jurídica, com autonomia 
administrativa e financeira e património próprio, que se rege pelo disposto no seu Estatuto e, subsi-
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diariamente, pelas normas aplicáveis às empresas públicas, e que tem como atribuições a promoção 
do desenvolvimento da agricultura e das pescas, bem como do sector agro -industrial, em especial 
através de esquemas de financiamento, directo ou indirecto, às referidas actividades, competindo -lhe 
assegurar o funcionamento dos sistemas de apoio e de ajudas comunitárias e nacionais aos sectores 
da agricultura e das pescas (artigos 1.º, 3.º e 5.º do DL 414/93, de 23/12).

Sobre os contratos de atribuição de ajudas celebrados pelo IFADAP no âmbito das suas atribui-
ções, se pronunciou já o Tribunal Constitucional, em acórdão de 23/3/2007, no recurso n.º 859/03, 
onde se afirma, designadamente, que “(…) seja qual for o critério que se adopte para a qualificação 
dos contratos como administrativos, há que concluir, face ao regime legal aplicável e ao clausulado 
concretamente estabelecido, que reveste essa natureza o contrato celebrado entre o recorrente e o 
IFADAP. Trata -se de um acordo de vontades em que uma das partes é uma pessoa colectiva de direito 
público, dotada de autonomia administrativa e financeira e património próprio (artigo 1.º dos Esta-
tutos do IFADAP, aprovados pelo Decreto -Lei n.º 414/93, de 23 de Dezembro), a quem são conferidos 
poderes de direito administrativo, entre os quais a competência para emitir actos administrativos e 
celebrar contratos administrativos como meio de prosseguir as suas atribuições, que consistem na 
promoção do desenvolvimento da agricultura e das pescas, bem como do sector agro -industrial, em 
especial através de esquemas de financiamento, directo ou indirecto, às referidas actividades (artigo 5.º 
dos referidos Estatutos). Na situação específica em causa, trata -se de contrato celebrado no âmbito de 
gestão de fundos públicos, inserida na actividade mais ampla de fomento de determinados interesses 
públicos, designadamente através da atribuição de ajudas pelo IFADAP aos particulares (no caso, ao 
ora recorrente), para que estes invistam nessas mesmas estruturas.

Acresce que, no âmbito da regulamentação legal e convencional do contrato, são consa-
gradas cláusulas exorbitantes, inadmissíveis num contrato de direito privado (isto é, de cláusu-
las apenas concebíveis numa relação jurídica em que pelo menos uma das partes é a Administra-
ção intervindo nessa qualidade), como a atribuição ao IFADAP de poderes de acompanhamento, 
fiscalização e controlo de programas e projectos apoiados por ajudas nacionais ou comunitárias 
(artigo 5.º, n.º 2, alínea e), dos Estatutos) ou do poder de unilateralmente rescindir ou modifi-
car o contrato no caso de incumprimento pelo beneficiário de qualquer das suas obrigações (…).
(…) deparamos nesta hipótese com a determinação autoritária do pagamento de determinada quantia 
em consequência do exercício de um poder sancionatório. Na verdade, a atribuição de um poder com tal 
conteúdo à Administração constitui um factor determinante para a conclusão pela administratividade 
dos contratos em causa: trata -se manifestamente de um poder outorgado à entidade administrativa, 
exorbitante do direito privado e que releva da respectiva supremacia jurídico -pública. Na relação 
constituída, o contraente público detém o poder de praticar actos administrativos no âmbito da exe-
cução do contrato que celebrou com o particular, o que não sucederia se estivéssemos no horizonte 
de um contrato de direito privado.».

O citado acórdão do TC julgou organicamente inconstitucional, por violação do artigo 168.º, n.º 1, 
alínea q) da CRP [actual alínea p)], a norma constante do artigo 53.º, n.º 2 do DL 81/91, de 19/2, que 
determina a competência dos tribunais civis para as execuções instauradas pelo IFADAP em virtude 
do não cumprimento pelos particulares dos respectivos contratos de atribuição de ajudas.

Por outro lado, o acto de rescisão do contrato por incumprimento das obrigações assumidas tem 
a natureza de acto administrativo, na medida em que traduz uma estatuição autoritária do IFADAP 
fundada no regime jurídico aplicável (artigos 52.º do DL 81/91, de 19/2, e 120.º do CPA e acórdãos da 
SCA do STA de 2/5/2000 e de 24/6/2004, nos recursos 45774 e 1229/03, respectivamente).

Acresce que, «nos casos e termos expressamente previstos na lei», podem ser cobradas mediante 
processo de execução fiscal, as dívidas ao Estado e «a outras pessoas colectivas de direito público que 
devam ser pagas por força de acto administrativo», de acordo com o que se estabelece na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 148.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Isso significa que a admissibilidade da utilização do processo de execução fiscal depende neces-
sariamente de lei expressa que tal preveja.

E o que é certo é que, relativamente a dívidas que devam ser pagas por força de acto administra-
tivo, como as do IFADAP, o n.º 1 do artigo 155.º do Código do Procedimento Administrativo estabelece 
que “quando por força de um acto administrativo devam ser pagas a uma pessoa colectiva pública, 
ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir -se -á, na falta de pagamento voluntário no prazo 
fixado, o processo de execução fiscal regulado no Código de Processo Tributário”.

Ora, esta norma de carácter geral satisfaz a referida exigência de lei expressa, e, dessa forma, 
legitima a cobrança dos créditos do IFADAP, de reposição considerada indevidamente recebida, 
mediante o processo de execução fiscal – cf., por todos, neste sentido, os acórdãos desta Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 13/5/2009, de 20/5/2009 e de 25/6/2009, proferidos nos recur-
sos n.ºs 187/09, 427/09 e 416/09, onde se cita Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, anotado e comentado, 5:ª edição, a fls. 23, anotação 5.ª ao artigo 148.º.
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Daí que os serviços de finanças tenham, pois, competência para instaurar os processos de execução 
fiscal que visam a restituição de ajudas previamente decidida pelo IFADAP (actual IFAP, IP)».

Improcede, desta forma, toda a argumentação do recorrente, incluindo a alegada violação do 
princípio constitucional da segurança jurídica, que aqui manifestamente se não vislumbra.

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

Lisboa, 11 de Maio de 2011.  — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 

 Acórdão de 11 de Maio de 2011.

Assunto:

Responsabilidade subsidiária. Reversão. Aplicação da lei no tempo.

Sumário:

A responsabilidade subsidiária dos gerentes e administradores de sociedades de respon-
sabilidade limitada, bem como os respectivos pressupostos de aplicação, é matéria 
regulada pela lei vigente à data do facto gerador dessa responsabilidade.

Processo n.º 175/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: José Jorge Brilhante Pedrosa e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. O Exmo. Magistrado do MP junto do TAF de Leiria recorre da sentença que julgou procedente 

a oposição, ali deduzida por José Jorge Brilhante Pedrosa, contra a execução fiscal contra este revertida 
para cobrança de dívidas de IVA e coimas.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
1ª  - À matéria dos autos, respeitante a dívidas fiscais imediatamente anteriores a 1996, é aplicável 

o art. 13º do CPT no que concerne à responsabilidade subsidiária dos gerentes, por estar vigente à data;
2ª  - Razão pela qual a aplicação do art. 24º da LGT em relação a tal matéria não é permitida;
3ª  - Tendo a procedência da oposição em relação a tais dívidas sido fundada na aplicação dos 

princípios desta última norma, a mesma não se pode manter;
4ª  - Por violação do referido art. 13º do CPT, nomeadamente do seu número 1, que determina a 

presunção de culpa do responsável subsidiário pela produção da insuficiência económica da devedora 
originária determinante do não pagamento de dívidas fiscais;

5ª  - Não tendo sido efectuada prova que elidisse essa presunção, não pode deixar de improceder 
a oposição, em relação às dívidas que ainda se mantêm, nascidas no período de vigência do CPT.

Termina pedindo que a parcial revogação da sentença, a substituir por outra que declare impro-
cedente a oposição em relação às dívidas fiscais anteriores a 1996.

1.3. Contra -alegou o recorrido, terminando com a formulação das seguintes Conclusões:
1ª  - De acordo com a vária Jurisprudência e também a Doutrina, conclui -se que se está perante 

a responsabilidade subjectiva do revertido, o que torna necessária a existência de culpa por parte dos 
órgãos sociais pela falta de pagamento das dívidas tributárias;

2ª  - Variando o ónus de prova consoante o prazo legal de pagamento termine durante o exercício 
do cargo de gerente – em que o ónus da prova cabe à Administração Tributária ou termine durante o 
exercício do seu cargo – em que o ónus da prova cabe ao administrador ou gerente contra quem reverteu 
a execução;

3ª  - No presente caso sub -judice provou -se que a falta de pagamento se subsume na situação em 
que o prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período do exercício da gerência de 
facto do ora Recorrido, visto que do probatório dos presentes autos resulta que houve suspensão do 
prazo do pagamento devido à adesão ao “Plano Mateus”, assim o prazo legal de pagamento terminou 
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depois de 7/5/1996, quando o Recorrido aderiu em 29/09/1997, quando já não era gerente de facto, 
logo como se referem e justificam os doutos arrestos a culpa do Revertido pela insuficiência de bens 
já não constitui ónus de prova do oponente, mas sim da Administração Fiscal;

4ª  - A Administração Fiscal não fez prova que a insuficiência de bens resulta por culpa do Rever-
tido, apesar de este ter feito prova que aderiu ao “Plano Mateus” e ter pago 23 prestações antes de ser 
excluído no ano de 2007 e o sócio gerente nomeado em 1996 ter vendido um veículo automóvel, depois 
do exercício de gerência de facto do aqui Recorrido, e, de estar provado que o Serviço de Finanças 
de Leiria – 2 em 25 -2 -98 ter enviado cartas precatórias n.º 2/97 e 37/97 à Repartição de Finanças da 
Nazaré para indagação de elementos sobre veículos motorizados e para penhora de créditos contra a 
devedora originária “Brilhante Pedrosa, Lda.”;

5ª  - Violando a Administração Fiscal os artigos 23º e 24º da LGT, por ter omitido os requisitos 
essenciais do despacho de reversão;

6ª  - O Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro no seu artigo 2º, n.º 1 estipula que é revogado a 
partir da entrada em vigor do Código de Procedimento e de Processo Tributário o Código de Processo 
Tributário, aprovado pelo artigo 1º do Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, bem como toda a legis-
lação contrária ao Código aprovado pelo presente Decreto -Lei, sem prejuízo das disposições que este 
expressamente mantenha em vigor;

7ª  - O artigo 24º da LGT actual na redacção dada pela Lei n.º 60 -A/2005, de 30 -12, tem nas suas 
alíneas a) e b) a mesma redacção que a anterior;

8ª  - O próprio Digníssimo Ministério Público, citando o douto Acórdão do STA, admite que o 
teor do artigo 13º do CPT, agora subsumido ao artigo 24º da LGT, extrai directa e inequivocamente 
do seu texto “... salvo se provarem que não foi por culpa que o património da empresa ou sociedade 
de responsabilidade limitada se tomou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais”...  - Vide Acs. 
desse Supremo Tribunal de 6/3/96, processo 019657 e de 10/3/04, processo 018/04”;

9ª  - Em consequência da violação da Administração Fiscal dos elementos essenciais do despacho 
de reversão estipulados nos artigos 23º e 24º da LGT, a mesma entidade pública não fez prova da culpa 
do revertido e no próprio despacho de reversão nenhuma culpa imputa ao revertido e nem prova que 
nenhuma actuação deste se indica donde possa extrair -se a conclusão de que a culpa pela inexistência 
de bens foi sua, assim, a consequência natural dos presentes autos é a anulação do despacho de recurso 
na parte que se refere ao Recorrido quanto aos impostos e quanto às coimas anteriores e posteriores a 
1996, em questão nestes autos.

1.4. Sendo recorrente o MP, não se colheu o respectivo Parecer.
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A)  - A Administração Fiscal (AF) instaurou contra a devedora originária, “BRILHANTE PE-

DROSA, LDA”, com o NIF 501142282 e sede em Monte Redondo, 2425 Monte Redondo, Leiria, 
os processos de execução fiscal (PEF) n.º 3603199601007190 e Apensos e n.º 3603200101003399 e 
Apensos, por dívidas de IVA dos anos de 1992, 1993, 1994, 1996 e IRC dos anos de 1991, 1992, 1993 
e 1995; e coimas, cfr. fls. 14, certidões de dívida e PEFs de fls. 15 a 117, dos presentes autos e no PA 
anexo, cujos teores dou por reproduzidos;

B)  - Dou por reproduzido o auto de oposição, de fls. 2, do qual constam os seguintes processos 
associados e data de instauração, no serviço de Finanças Leiria -2, que se destaca:

Nº 3603199601007190, instaurado no dia 1996 -06 -25;
Nº 3603199601016580, instaurado no dia 1996 -07 -23;
Nº 3603199701011669, instaurado no dia 1997 -02 -26;
Nº 3603199701017110, instaurado no dia 1997 -03 -11;
Nº 3603199701017314, instaurado no dia 1997 -03 -21;
Nº 3603200001022970, instaurado no dia 2000 -08 -28;
Nº 3603200101003399, instaurado no dia 2001 -03 -19;
Nº 3603200401017594, instaurado no dia 2004 -03 -04;
Nº 3603200401019562, instaurado no dia 2004 -04 -13;
Nº 3603200501003445, instaurado no dia 2005 -02 -27;
Nº 3603200501015222, instaurado no dia 2005 -04 -22;
Nº 3603200501076418, instaurado no dia 2005 -10 -05;
Nº 3603200501098756, instaurado no dia 2005 -12 -17;
Nº 3603200601063073, instaurado no dia 2006 -11 -03.
C)  - A sociedade “BRILHANTE PEDROSA, LDA”, com o NIPC501142282, tem a matrícula 

1489/96 05 07 (cfr. fls. 24 e vº), foi constituída por escritura pública de 07/01/1981, do 2º Cartório 
Notarial de Leiria (cfr. fls. 25 e 26), teve como sócios fundadores o ora oponente, José Jorge Brilhante 
Pedrosa e mulher, Deolinda da Silva de Oliveira Brilhante, a qual, por escritura de 06/12/1995, do 
mesmo Cartório Notarial, cedeu a sua quota a Pedro Manuel Carreira Antunes, levada a registo pela AP. 
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6, de 07/05/96, data em que a mesma renunciou à gerência e em que foi nomeado gerente Pedro Manuel 
Carreira Antunes (cfr. fls. 22vº e 31vº/ss, 32, Ap.7, de 07/05/96), cujos teores dou por reproduzidos;

D)  - Em 04/03/1997, foi reconhecida a assinatura do Pedro Manuel Carreira Antunes, no Cartó-
rio Notarial da Marinha Grande, como gerente da sociedade devedora originária, na venda do veículo 
automóvel de matrícula HB -02 -63, cfr. doc. fls. 10 e vº, cujos teores dou por reproduzidos;

E)  - No exercício do direito de audição prévia, pela exposição e requerimento de 06/10/2009, na 
sequência da notificação do projecto de reversão, adiante referido, o ora oponente deu conhecimento 
escrito à AF dos factos que agora alega em sede da presente oposição, cfr. doc. fls. 39, 39 vº e 40, cujos 
teores dou por reproduzidos;

F)  - O ora oponente cessou funções de gerência de facto em 07/05/1996, cfr. fls. 4 artigos 16º, 
17º, 18º, 19º, 20º a 25º, fls. 39 e vº e 40 e 43 vº, cujos teores dou por reproduzidos;

G)  - Os SF de Leiria -2, diligenciaram, pelos ofícios n.º 03458 de 25 -02 -98, a fls. 72vº, n.º 3743 
de 17 -03 -98, a fls. 74, Cartas Precatórias nºs 2/97 e 37/97, para a RF da Nazaré (fls. 75 e vº) nº1.4/97 
(fls. 76), para indagação de elementos sobre veículos motorizados e para penhora de créditos (cfr. fls. 82 
a 87 e v.ºs), contra a devedora originária, “Brilhante Pedrosa Lda”, cujos teores dou por reproduzidos;

H)  - A sociedade com a firma “Brilhante e Pedrosa, Lda” com sede em Monte Redondo, Leiria, 
foi citada na pessoa do sócio gerente, ora oponente, José Jorge Brilhante Pedrosa, para a R …, … LRA, 
com o NIF …, pelo Ofício n.º 1199/2 de 2008.02.14, a fls. 98, de que corriam termos os processos 
executivos fiscais, melhor descritos a fls. 98 e 91, de Coimas de 2004, de IRC de 2001, de IRC 2000, 
do CRSS de 1996/1997, do CRSS de 1995/1996/1997/1998, do CRSS de 1998, de Coimas de 2004, de 
Coimas 2004, de IRC de 2002, de Coimas e Encargos c/ processos de 2006, de Coimas e Encargos c/ 
processos de 2006, de Juros Mora Vincendos de 01 -07 -1997 a 26 -05 -2000, de IVA de 1999, de Coimas 
Fiscais de 2000 e de IVA de 2000, por correio registado, tendo o A/R dos CTT, a fls. 89, sido assinado 
com data de 19/02/2008, sendo o BI apresentado o n.º …, de 11/07/005, de Leiria, cujos teores dou 
por reproduzidos;

I)  - A devedora originária foi objecto de processo de insolvência n.º 2778/05.6TBLRA, e de 
incidente de qualificação de insolvência n.º 2778/05.6TBLRA -B, entrado em 02/01/2003, do 5º Juízo 
Cível do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, tendo o ora oponente sido o requerente deste processo 
incidental de qualificação, cfr. doc. fls. 92/ss e 166 a 183, cujos teores dou por reproduzidos;

J)  - Por despacho de 23/09/2009, no PEF 3603199601007190 foi determinada a preparação para 
efeitos de reversão da(s) execução(ões) contra o ora oponente, JOSÉ JORGE BRILHANTE PEDROSA, 
do qual se destaca o seguinte: «FUNDAMENTOS DA REVERSÃO. Dos administradores, directores, 
ou gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração ou 
gestão em pessoas colectivas e entidades fiscalmente equiparadas, por não terem provado não lhes 
ser imputável a feita de pagamento da dívida, quando o prazo legal de pagamento/entrega da mesma 
terminou no período de exercício do cargo [art. 24º/nº l/b) LGT].», cfr. fls. 94, cujos teores dou por 
reproduzidos;

K)  - O despacho de 23/09/2009, no PEF 3603199601007190, referido em “J”, foi notificado, em 
audição prévia, ao ora oponente, JOSÉ JORGE BRILHANTE PEDROSA, cfr. fls. 95, do qual se destaca 
o seguinte: «FUNDAMENTOS DA REVERSÃO. Inexistência ou insuficiência dos bens penhoráveis 
do devedor principal e responsáveis solidários, sem prejuízo do benefício da excussão (art.º 23º/n.º 2 da 
LGT): Dos administradores, directores, ou gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de 
facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas e entidades fiscalmente equiparadas, 
por não terem provado não lhes ser imputável a feita de pagamento da dívida, quando o prazo legal de 
pagamento/entrega da mesma terminou no período de exercício do cargo [art. 24º/nº l/b) LGT].», cfr. 
fls. 94, cujos teores dou por reproduzidos  - - itálicos nossos;

L)  - Por despacho de 23/09/2009, no PEF 3603200101003399 foi determinada a preparação para 
efeitos de reversão da(s) execução(ões) contra o ora oponente, JOSÉ JORGE BRILHANTE PEDROSA, 
do qual se destaca o seguinte: «FUNDAMENTOS DA REVERSÃO. Dos administradores, directores, 
ou gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração ou 
gestão em pessoas colectivas e entidades fiscalmente equiparadas, por ter sido feita prova da culpa 
destes pela insuficiência do património da pessoa colectiva e entidades fiscalmente equiparadas para 
o pagamento, quando o facto pela insuficiência do património da pessoa colectiva e entidades fiscal-
mente equiparadas para o pagamento, quando o facto constitutivo da dívida se verificou no período de 
exercício do cargo [art. 24º/nº l/a) LGT].

A existência de dívidas por multas/coimas aplicadas a infracções por factos praticados no per. do 
exercício do cargo ou por factos anteriores quando a decisão definitiva que as aplica seja notificada no 
do período de gerência RGIT, artº. 8º., 1, alínea a) b)», cfr. fls. 37, cujos teores dou por reproduzidos 
 - - itálico nosso;

M)  - O despacho de 23/09/2009, no PEF 3603200101003399, referido em “L”, foi notificado, em 
audição prévia, ao ora oponente, JOSÉ JORGE BRILHANTE PEDROSA, cfr. fls. 38, do qual se destaca 
o seguinte: «FUNDAMENTOS DA REVERSÃO. Inexistência ou insuficiência dos bens penhoráveis 
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do devedor principal e responsáveis solidários, sem prejuízo do beneficio da excussão (art.º 23º/n.º 2 da 
LGT): Dos administradores, directores, ou gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente 
de facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas e entidades fiscalmente equipa-
radas, por ter sido feita prova da culpa destes pela insuficiência do património da pessoa colectiva e 
entidades fiscalmente equiparadas para o pagamento, quando o facto pela insuficiência do património 
da pessoa colectiva e entidades fiscalmente equiparadas para o pagamento, quando o facto constitutivo 
da dívida se verificou no período de exercício do cargo [art. 24º/nº l/a) LGT]. A existência de dívidas 
por multas/coimas aplicadas a infracções por factos praticados no per. do exercício do cargo ou por 
factos anteriores quando a decisão definitiva que as aplica seja notificada no do período de gerência 
RGIT, artº. 8º., 1, alínea a) b)», cfr. fls, 38, cujos teores dou por reproduzidos  - - itálico nosso;

N)  - Em 09/10/2009, foi proferido despacho de reversão, manuscrito, «Concordo com o teor da 
informação retro (…)», a fls. 98 vº, que dou por reproduzido e do qual se destaca, no que interessa à 
causa, a informação que dele faz parte integrante:

«PEF nºs. 3603199601007190 E APENSOS (...) POR REVERSÃO: (...) na qualidade de CURA-
DOR de José Jorge Brilhante Pedrosa, vieram exercer o direito de audição prévia e alegam:

 - A prescrição das dívidas nos processos abaixo discriminados: 

Processo Tributo Período Data autuação Data notifi cação
audição prévia

3603199601007190 IVA 1994/09 e 1992/12 1996 -06 -25 2009 -09 -30
3603199601016580 IRC 1992 1996 -07 -23 2009 -09 -30
3603199701011669 IRC 1992/1993/1995 1997 -02 -26 2009 -09 -30
3603199701017110 IRC 1991 1997 -03 -11 2009 -09 -30
3603199701017314 IRC 1991 1997 -03 -21 2009 -09 -30
3603200001022970 IVA 1995 2000 -08 -28 2009 -09 -30

 A devedora originária aderiu ao plano Mateus – DL n.º 124/96 de 10 de Agosto –, em: 1997 -09 -29, 
tendo sido excluído em 2007 -04 -14. Das 150 prestações autorizadas, pagou 23 prestações, a ultima em 
2000 -05 -26. Portanto, houve incumprimento do referido plano. O prazo decorrido entre a adesão e a 
exclusão, inclui -se no prazo de prescrição para efeitos de contagem do referido prazo. Só o respectivo 
despacho de exclusão do executado do regime de pagamento em prestações \ determina a cessação da 
suspensão do prazo de prescrição da obrigação tributária. Ou seja, uma vez deferido o pedido, a sus-
pensão mantém -se até que seja proferido o despacho de exclusão. Quanto à LGT, e ao seu artº n.º 48/2 
dispõe o seguinte: “as causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao 
devedor principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários”. Parece -me assim, que, o prazo de 
prescrição não corre, enquanto decorrer o prazo autorizado para o pagamento em prestações, pelo que 
não se verifica a alegada prescrição. (...)».

O)  - Em 05/11/2009, (fls. 14), o ora oponente foi citado da reversão, cfr. fls. 99, cujo teor dou por 
reproduzido, de onde se destaca o seguinte: «(…) FUNDAMENTOS DA REVERSÃO Inexistência 
ou insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal e responsáveis solidários, sem prejuízo do 
beneficio da excussão (art.º 23º/n.º 2 da LGT):

Dos administradores, directores, ou gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de 
facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas e entidades fiscalmente equiparadas, 
por não terem provado não lhes ser imputável a falta de pagamento da dívida, quando o prazo legal de 
pagamento/entrega da mesma terminou no período de exercício do cargo [art. 24º/nº l/b) LGT]. (...)».

P)  - A supra referida sociedade, devedora originária, aderiu ao pagamento prestacional, previsto 
no DL 124/96, de 10/08 (chamado “Plano Mateus”), em 29/09/1997, e, após ter pago 23 das prestações 
acordadas, foi excluída desse regime, por despacho de 14/04/2007, cfr. docs. juntos ao PA anexo, cujos 
teores dou por reproduzidos;

Q)  - Conforme carimbo e código de registo «RC213335604PT», de fls. 3, a petição da presente 
oposição foi remetida em 04/12/2009, pelas 16:55:37, cujos teores dou por reproduzidos.

3.1. O oponente invocara, como fundamentos da oposição, a prescrição das dívidas, bem como 
a sua ilegitimidade, quer por não ter exercido de facto ou de direito a gerência da sociedade devedora 
originária, quer por não ter originado a insuficiência de património da mesma sociedade devedora.

E a sentença, julgando improcedente a oposição, no que respeita ao fundamento da prescrição 
das dívidas relativas ao imposto e às coimas, apreciou, em seguida, a questão atinente à legitimidade, 
vindo a concluir, em suma, o seguinte:

— Quer no âmbito do CPT quer no âmbito da LGT, o ónus da prova da gerência efectiva cabe à AT.
— No caso, «nem o projecto de despacho de reversão, nem o despacho de reversão contêm um dos 

seus requisitos essenciais, a saber a referência ao exercício da gerência de facto por parte do oponente, 
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e, concomitantemente, a prova de factos em que assentou tal conclusão, bem como relativamente à 
culpa do revertido» (cfr. pag. 20 da sentença).

— Apesar disso, uma vez que o oponente «assumiu, como o já tinha feito perante a AF, que aten-
deu e relevou essa assumpção, que foi gerente de direito e de facto até 1996» há que aceitar, quanto 
a esta matéria da gerência de facto, que o exercício da gerência da executada originária, por parte do 
oponente, ficou provado até 7/5/1996, e que tendo esse ponto sido dado como assente pelo próprio 
oponente e tendo, igualmente, «sido aceite e valorado, não carece a AF de alegar agora ou provar a 
gerência efectiva do mesmo revertido nas datas anteriores a 1996, que é o período em que se inscrevem 
temporalmente as dívidas aqui em questão. Não resulta do despacho, mas resulta, pois, dos elementos 
dos autos a gerência de facto do oponente até 07/05/1996. Mas não basta a gerência de facto, sendo 
preciso a culpa». (cfr. pag. 20 da sentença)

— E, quanto a esta questão da culpa na insuficiência dos bens a sentença exara -se o seguinte:
«Relativamente a datas posteriores a 07/05/1996, o ónus da alegação e prova da culpa é da AF. 

Relativamente a datas anteriores a 07/05/1996, o ónus da alegação e prova da culpa é da AF, da insu-
ficiência do património da devedora originária, [quanto às dívidas tributárias cujo facto constitutivo 
se verificou no período do exercício da gerência do revertido ou cujo prazo legal de pagamento ou 
entrega tenha terminado depois do exercício da gerência deste, bem como, em qualquer dos casos, 
que foi por culpa do revertido que o património da pessoa colectiva ou ente fiscalmente equiparado 
se tornou insuficiente para a sua satisfação].

Ora, neste ponto, a AF não alegou no despacho de reversão ou em qualquer outro local, nem 
provou, nem resulta dos autos e apensos, que o gerente de facto, ao tempo do facto constitutivo da 
dívida, — assumidamente o oponente — agiu com falta de cuidado, de zelo, de previsão, prudência 
e fora dos padrões do homem medianamente esclarecido, suposto pela Ordem Jurídica (bonus pater 
familiae), dissipando, desbaratando, vendendo ao desbarato ou outras circunstâncias sérias de onde 
tal se possa inferir. E isto não obstante a sentença de qualificação da insolvência, pois não atribui a 
culpa a pessoa concreta.

Não tendo sido alegados factos e feita qualquer prova neste ponto, não pode presumir -se o opo-
nente como culpado. Não está provada esta culpa do oponente.

Portanto, apesar da gerência de facto, naquele período, não se verifica a culpa do oponente.
Compete ao revertido/gerente de facto, ora oponente, o ónus de alegar e provar que não lhe foi 

imputável a falta de pagamento, (b) das dívidas tributárias [cujo prazo legal de pagamento ou entrega 
tenha terminado no período do exercício do seu cargo]. Trata -se da citada alínea b) do artigo 24 -1, 
da LGT, acima referida.

Ora, no caso presente, os factos não se subsumem na situação em que o prazo legal de pagamento 
ou entrega tenha terminado no período do exercício da gerência de facto do ora oponente — aliás, 
resulta do probatório e dos autos que, mercê da suspensão do prazo do pagamento em face da adesão 
ao “Plano Mateus”, e, assim, em meu modesto entender, o prazo legal de pagamento terminou depois 
de 07/05/1996, pois a ele aderiu em 29/09/1997, quando já não era gerente de facto — mas, outrossim, 
se subsumem no caso em que o facto constitutivo se verificou no período do exercício da gerência de 
facto, ou seja, antes de 07/05/1996, como bem refere o Exmo. Magistrado do MP.

Só que, como acima se disse, essa culpa pela insuficiência dos bens já não constitui ónus de 
alegação ou de prova do oponente, mas sim da AF.

Aliás, como resulta dos pontos “L” e “M” do probatório, a AF, por despacho de 23/09/2009, 
no PEF 3603200101003399 determinou a preparação para efeitos de reversão da(s) execução(ões) 
contra o ora oponente, com fundamento expresso no «facto constitutivo da dívida se verificou no pe-
ríodo de exercício do cargo [art. 24º/nº 1/a) LGT] e ainda na existência de dívidas por multas/coimas 
aplicadas a infracções por factos praticados no per. do exercício do cargo ou por factos anteriores 
quando a decisão definitiva que as aplica seja notificada no do período de gerência RGIT, art. 8º, 1, 
alínea a) b)».

E acrescentou (ponto “M”), apesar de se tratar da notificação do despacho de 23/09/2009, no 
mesmo PEF 3603200101003399, em audição prévia, ao ora oponente a «Inexistência ou insuficiência 
dos bens penhoráveis do devedor principal e responsáveis solidários, sem prejuízo do benefício da 
excussão (art.23º/nº 2 da LGT):» para além do que constava nos fundamentos do despacho de prepa-
ração da reversão, que era o já referido «quando o facto constitutivo da dívida se verificou no período 
de exercício do cargo [art. 24º/nº 1/a) LGT].» e «decisão definitiva que as aplica seja notificada no do 
período de gerência RGIT, art. 8º, 1, alínea a) b)».

Ou seja, também por aqui se vê que a própria AF subsume, o caso do mesmo oponente, nas 
mesmas circunstância de facto, não na situação em que o prazo legal de pagamento ou entrega tenha 
terminado no período do exercício da gerência de facto do ora oponente mas sim, o subsumiu no 
caso em que o facto constitutivo se verificou no período do exercício da gerência de facto, portanto 
antes de 07/05/1996, isto é, expressamente no artigo 24 -1 -a) — e não b) — da LGT. Não se percebe, 
aliás, no caso, este zigue -zaguear que, sobre o mesmo caso, objecto e sujeito, ora subsume o facto 
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na alínea a) ora na alínea b), referidos. Mas o que releva, sob pena de violação de lei, é a correcta 
subsunção, em cumprimento do princípio da legalidade, e, aqui, o despacho de reversão subsumiu, e 
bem, na alínea a) referida.

Ora, nesse do artigo 24 -1 -a) — e não b) — da LGT, como acima se disse, essa culpa pela insu-
ficiência dos bens já não constitui ónus de alegação ou de prova do oponente mas sim da AF. Prova 
que, repete -se, não foi feita pela AF, nem resulta poder inferir -se dos autos.» (cfr. fls. 20/21 e 22 da 
sentença).

3.2. Ou seja, a sentença considera que tendo ficado provado que o oponente exerceu, de facto e de 
direito, até 7/5/1996, a gerência da sociedade devedora originária, relativamente às dívidas posteriores 
a essa data, aquele é parte ilegítima para a respectiva execução, por reversão, dado que já não exercia 
a gerência.

Mas, em relação às dívidas anteriores àquele período, a sentença também considera que o oponente 
é parte ilegítima para a execução, dado que, embora essas dívidas se tenham constituído no âmbito da 
vigência do CPT, tendo a AT, em sede de despacho de reversão, fundamentado esta no regime constante 
do art. 24º da LGT, será à luz deste mesmo regime que deve ser aferida a responsabilidade subsidiá-
ria do oponente. E, assim, porque de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24º da LGT 
o ónus da alegação e prova da culpa incumbe à AT e esta, no caso, nem alegou os pertinentes factos 
nem deles fez prova, então, apesar de as dívidas terem sido constituídas antes da entrada em vigor da 
LGT, porque também não pode presumir -se a culpa do oponente, terá que proceder a oposição mesmo 
quanto a estas dívidas.

3.3. Do assim decidido discorda o recorrente MP alegando, como se viu, que, uma vez que às 
dívidas constituídas anteriormente a 1996 e à respectiva responsabilidade subsidiária dos gerentes à 
data, é aplicável o regime decorrente do art. 13º do CPT (cujo n.º 1 determina a presunção de culpa do 
responsável subsidiário pela produção da insuficiência económica da devedora originária determinante 
do não pagamento de dívidas fiscais) e não o regime decorrente do art. 24º da LGT, a sentença incorre, 
quanto a esta matéria, em erro de julgamento, já que a oposição deveria ter sido julgada improcedente, 
dado não ter sido feita prova que elidisse aquela presunção.

3.4. A questão a decidir restringe -se, portanto, à aplicabilidade do art. 24º da LGT à reversão 
atinente à responsabilidade subsidiária por dívidas constituídas anteriormente a 1996.

Vejamos.
4.1. No n.º 1 do art. 24º (redacção da Lei n.º 30 -G/2000, de 29/12) da LGT dispõe -se:
«1. Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente 

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

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

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

4.2. Por sua vez, o n.º 1 do art. 13º do CPT dispunha:
«1. Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam funções de administração nas em-

presas e sociedades de responsabilidade limitada são subsidiariamente responsáveis em relação àquelas 
e solidariamente entre si por, todas as contribuições e impostos relativos ao período de exercício do 
seu cargo, salvo se provarem que não foi por culpa sua que o património da empresa ou sociedade de 
responsabilidade limitada se tornou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais.»

4.3. À luz deste preceito (art. 13º do CPT — normativo em que foi regulada a matéria relativa à 
responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes) cabe, pois, aos gerentes e administradores 
das sociedades de responsabilidade limitada, para efeitos de afastamento da sua responsabilidade sub-
sidiária por impostos relativos ao período do seu cargo, o ónus de provar que a eventual insuficiência 
do património da empresa para satisfação dos créditos fiscais não se deveu a culpa sua.

Ou seja, alteraram -se os pressupostos da responsabilidade até então prevista e regulada no art. 16º 
do CPCI, já que, na vigência deste art. 16º do CPCI, o DL n.º 68/87, de 9/2 determinara a aplicação do 
art. 78º do C.S. Comerciais à responsabilidade dos gerentes ou administradores das sociedades de res-
ponsabilidade limitada, pelo que, nesse âmbito, passou a entender -se que o ónus da prova pela violação 
culposa das disposições legais destinadas à protecção dos credores sociais (entre eles se contando o 
Fisco) de que resultasse a insuficiência do património social para o pagamento dos créditos daqueles, 
cabia à Fazenda Pública como lesado.

Na verdade, o citado art. 13º do CPT, mantendo a admissibilidade de prova de que a insuficiência 
do património da empresa para satisfação dos créditos fiscais não foi culposa, inverteu, porém, o ónus 
da prova da falta de culpa, criando, implicitamente, uma presunção de que tal insuficiência derivava de 
actuação culposa do administrador ou gerente. Nas palavras da Consª. Isabel Marques da Silva (A res-
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ponsabilidade tributária dos corpos sociais, em Problemas fundamentais do Direito Tributário, Vislis, 
Lisboa, 1999, p. 127), «ressurge consagrada uma presunção de culpa dos gerentes e administradores, 
desta vez na insuficiência do património societário para satisfação dos créditos tributários, pondo -se a 
cargo destes o ónus de provar que tal insuficiência não se deveu a culpa sua. Assim, desde 1 de Julho 
de 1991, que passou de novo a caber aos gerentes e administradores o ónus de alegação e prova da 
ausência de culpa se quiserem afastar a sua responsabilidade por dívidas tributárias da sociedade.»

E consagrando este art. 13º do CPT a mencionada presunção de actuação culposa do gerente, a AT 
nem está obrigada a prová -la nem se lhe impõe que no despacho determinativo da reversão expresse os 
fundamentos da culpa do revertido, sendo antes a este que incumbe convencer da ausência dessa culpa, 
em oposição à execução (cfr. ac. desta Secção do STA, de 11/1/2006, rec. n.º 0717/05).

4.4. No caso dos autos a sentença considera que a responsabilidade subsidiária relativamente às 
dívidas constituídas anteriormente à cessação (em 7/5/1996) da gerência do oponente deve ser aferida 
em face do regime ora constante do art. 24º da LGT, dado que foi por reporte a esse art. 24º que a AT 
fundamentou a reversão. E conclui que, competindo à AT, à luz desse regime, o ónus da alegação e 
prova da culpa do revertido, mas não tendo aquela alegado os pertinentes factos nem deles tendo feito 
prova, então, porque também não pode presumir -se a culpa do oponente, terá que proceder a oposição 
mesmo quanto a estas dívidas, apesar de constituídas antes da entrada em vigor da LGT.

E no mesmo sentido vão as contra -alegações do recorrido.
Mas, não é assim.
Estão em causa, na parte em que a sentença vem recorrida, as dívidas exequendas constituídas 

anteriormente à data de 7/5/1996.
E como vem sendo jurisprudência do STA (cfr. por todos os acs. do Pleno da Secção do Con-

tencioso Tributário, de 24/3/2010, rec. n.º 58/09 e de 7/7/2010, rec. n.º 945/09, bem como os demais 
arestos neste citados), a responsabilidade 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 reversão da execução.

É que, como nos citados arestos se refere, «as normas com base nas quais se determina a res-
ponsabilidade subsidiária, inclusivamente aquelas que determinam as condições da sua efectivação e 
o ónus da prova dos factos que lhe servem de suporte, devem considerar -se como normas de carácter 
substantivo, pois a sua aplicação tem reflexos materiais na esfera jurídica dos revertidos», sendo pa-
cífico na doutrina que «as normas sobre direito probatório material – as que afectam a substância do 
direito repercutindo -se sobre a própria viabilidade deste – não são, em princípio, de aplicação imediata».

Daí que, ao contrário do que se diz na sentença, no caso presente, relativamente a dívidas cujos 
períodos de constituição decorreram na vigência do CPT, seja este o diploma legal aplicável para regular 
as condições da reversão contra o oponente, como responsável subsidiário, bem como para estabelecer 
as regras do ónus da prova dos factos em que assenta essa responsabilidade (neste mesmo sentido pode 
ver -se, igualmente, o Cons. Jorge Sousa, CPPT anotado, 5ª ed., Vol. II, anotação 16 ao art. pp. 334 e 
335), sendo indiferente que a reversão da execução ocorra já na vigência da LGT e não se aplicando, 
portanto, o disposto no art. 24º desta última e sendo para o caso irrelevante a apreciação dos diferentes 
regimes que, em termos de ónus da prova, se consagram nas als. a) e b) do n.º 1 do art. 24º da LGT.

E a circunstância de no despacho de reversão se ter feito referência ao disposto neste art. 24º da 
LGT não altera o regime legal aplicável. Este continuará a ser o que decorre da lei, ou seja, como se 
viu, o definido no art. 13º do CPT, sendo que o Tribunal também não está vinculado à qualificação 
jurídica que as partes atribuem aos factos. Regime em que a AT não está obrigada, como se disse, a 
provar a culpa do gerente revertido na insuficiência do património social para a satisfação dos créditos 
tributários, nem, sequer, a expressar no despacho que determina a reversão os fundamentos dessa culpa, 
cabendo, antes, ao oponente o ónus de alegar e provar que essa eventual insuficiência do património 
social não se deveu a culpa sua.

Refira -se, aliás, que, mesmo na tese da sentença, também não é certo que o prazo legal de paga-
mento de todas as dívidas questionadas tenha ocorrido depois da data em que o oponente cessou funções 
de gerência na executada originária (7/5/1996).

Na verdade, apesar de a sentença (com a concordância do recorrido – cfr. Conclusões 3ª e 4ª das 
Contra -alegações) ter relevado a circunstância de a sociedade originariamente executada ter aderido, 
em 29/9/1997, ao apelidado «Plano Mateus» [daí concluindo que «o prazo legal de pagamento termi-
nou depois de 07/05/1996», e que, por isso, «os factos não se subsumem na situação em que o prazo 
legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período do exercício da gerência de facto do ora 
oponente (…) mas, outrossim, se subsumem no caso em que o facto constitutivo se verificou no período 
do exercício da gerência de facto, ou seja, antes de 07/05/1996, como bem refere o Exmo. Magistrado 
do MP»], deve entender -se que, face ao disposto nos arts. 84º e 85º, nºs. 1 e 2, do CPPT, a expressão 
legal — prazo legal de pagamento — utilizada no n.º 1 do art. 24º da LGT, se refere aos prazos de pa-
gamento voluntário da dívida tributária, sendo estes os fixados nas leis tributárias e, na sua ausência, o 
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de 30 dias após a notificação para pagamento efectuada pelos serviços competentes (cfr., entre outros, 
o ac. desta Secção do STA, de 23/6/2010, rec. n.º 0304/10).

Conclui -se, portanto, que a sentença enferma do erro de julgamento que o recorrente lhe imputa, 
uma vez que, no que respeita às dívidas fiscais imediatamente anteriores a 1996 e à responsabilidade 
subsidiária do oponente, é aplicável o regime decorrente do art. 13º do CPT, por ser o vigente à data, 
e não o regime decorrente do art. 24º da LGT.

4.5. Porém, atentando na petição inicial da oposição, constata -se que o oponente alega, nomeada-
mente nos arts. 39º a 46º, factualidade atinente àquela matéria da culpa na insuficiência do património 
societário e pede, além do mais, a extinção do processo de execução por «não ter exercido funções de 
exercício de facto ou de direito na devedora originária e de não ter originado a insuficiência de patri-
mónio da empresa …», arrolando mesmo prova testemunhal (prova cuja produção o Tribunal entendeu 
desnecessária — cfr. despachos de fls. 144 e 147 e 155 — no entendimento de que, não constando do 
despacho de reversão factualidade relativa à culpa pela dissolução dos bens, e não se presumindo essa 
culpa, não haveria necessidade de produzir tal prova).

Ora, concluindo -se agora pela aplicação do regime constante do art. 13º do CPT, o que é certo é 
que os autos não contêm a factualidade necessária à apreciação da referida questão atinente à alegada 
inexistência de culpa, por parte do oponente, impondo -se, assim, ao contrário do invocado na Con-
clusão 5ª do recurso, a baixa dos autos à instância para que, produzida a prova pertinente, tal questão 
seja então decidida.

Procede, portanto, o recurso, com esta fundamentação.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em dar provimento ao recurso e revogar a sentença na parte em que foi 

recorrida, determinando a baixa dos autos à 1ª instância para que seja, nos termos supra definidos, 
produzida a prova julgada pertinente e apreciada e decidida a questão da legitimidade do oponente à 
luz do regime fixado.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Maio de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Brandão de Pinho — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 11 de Maio de 2011.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Descrição sumária dos factos. Nulidade insuprível.

Sumário:

 I — 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 artigo 79.º do 
RGIT deve interpretar -se em correlação necessária com o tipo legal de infracção 
no qual se prevê e pune a contra -ordenação que for imputada ao agente.

 II — O facto previsto como contra -ordenação no n.º 2 do artigo 114.º do RGIT reporta -se 
à tipificação constante do seu n.º 1, mas cometido de forma negligente, sendo seu 
pressuposto essencial a prévia dedução da prestação tributária não entregue.

 III — A falta de entrega da prestação tributária de IVA não preenche o referido tipo legal 
de contra -ordenação, pois 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 209/11 -30.
Recorrente: Largewall — Utilidades, Equipamentos e Investimentos Imobiliários, 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. Largewall  - Utilidades, Equipamentos e Investimentos Imobiliários, Lda., com os demais 

sinais dos autos, recorre do despacho (decisão sumária) que, proferido pelo Tribunal Tributário de 
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Lisboa negou provimento ao recurso que havia interposto do despacho, datado de 20/3/2006, do Chefe 
do Serviço de Finanças de Lisboa 3 que, no processo de contra -ordenação n.º 3085200506015220, lhe 
aplicou a coima no montante de € 2.704,26.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
1ª  - A decisão administrativa que aplicou a coima não contém a descrição sumária dos factos.
2ª  - 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. 79º 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;

3ª  - 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;

4ª  - 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.).

5ª  - Nos presentes autos, a conduta tipificada como contra -ordenação sancionada pelo n.º 2 do 
art. 114º, é a descrita no n.º 1 do mesmo preceito legal (para o qual o n.º 2 remete), ou seja, a não entrega, 
total ou parcial, pelo período até 90 dias ou por período superior, ao credor tributário, da prestação 
tributária deduzida nos termos da lei.

6ª  - 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. 2º do RGIT.

7ª  - 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.

8ª  - 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 sumária ter sido deduzida.

9ª  - 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.

10ª  - Também em face das normas legais tidas como violadas na decisão de aplicação da coima 
 - os artigos 26º, n.º 1 e art. 40º, n.º 1 b) do CIVA  -, não seria sequer possível entender estar preenchido 
o tipo legal de contra -ordenação dos nºs. 1 e 2 do art. 11º 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 
deduziram, apenas se encontrando no tipo legal do artigo 11º 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,

11ª  - Também por isso, não deverão considerar -se preenchidos os requisitos do art. 79º do RGIT.
12ª  - 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, 2ª 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 120, 
fazendo crer que remete para a mesma.

13ª  - 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. 79º do RGIT, por não se encontrar 
fundamentado de facto e de direito, conduzindo à anulação da mesma, enquanto acto tributário, por 
vício de forma insanável;

14ª  - 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.
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15ª  - 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.

16ª  - A falta de requisitos legais da decisão de aplicação da coima prevista no art. 79º do RGIT, 
constitui, segundo o art. 63º n.º 1, alínea d) do mesmo regime jurídico, nulidade insuprível do processo 
de contra -ordenação fiscal.

17ª  - A douta decisão sob censura violou, por errada interpretação, o estatuído no artigo 63º, 
n.º 1, alínea b)  - 1ª parte  - do RGIT, ao declarar válida a decisão de aplicação da coima aplicada à 
Recorrente.

Termina pedindo o provimento do presente recurso jurisdicional, revogando -se a sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emitiu Parecer no sentido do provimento do recurso, de acordo com a jurisprudência 

consolidada deste STA.
1.5. Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na decisão recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Foi levantado à arguida o auto de notícia de 24/07/2004 que constitui fls. 2 dos autos e aqui 

damos por integralmente reproduzido;
2. No seguimento do procedimento de contra -ordenação instaurado, foi aplicada à arguida a coima 

de € 2.704,26 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);

3. 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: 13,191,52 Eur.; 
2  - Valor da prestação tributária entregue: 0 Eur.; 3  - Valor da prestação tributária em falta: 13.191,52 Eur.; 
4  - Data de cumprimento da obrigação: 06/07/2004; 5  - Período a que respeita a infracção: 2004/03T; 
6  - Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 17/05/2004; os quais se dão como provados”; 
no campo reservado a “normas infringidas” e “normas punitivas”: “IVA  - artº 26 n.º 1 e 40 n.º 1 b) 
CIVA  - Apresentação dentro do prazo D.P., s/ pagamento ou c/ pagamento insuf. (T) e “RGIT  - 114 n.º 2 
e 26 n.º 4 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».

4. O recurso deu entrada no Serviço de Finanças em 02/05/2006, conforme carimbo aposto a 
fls. 11.

3  - A decisão recorrida, considerando verificados os requisitos legais previstos na alínea b) do 
art. 79º do RGIT (descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e punitivas), julgou 
improcedente o recurso interposto da decisão administrativa que aplicou à recorrente a coima no mon-
tante de € 2.704,26.

E é do assim decidido que a recorrente discorda, invocando as razões constantes das Conclusões da 
sua motivação do recurso e que se reconduzem, em síntese, às questões de saber se a decisão recorrida 
enferma de erro de julgamento, por violação do disposto na alínea d) do n.º 1 do art. 63º e na alínea b) 
do n.º 1 do art. 79º, ambos do RGIT, ao ter considerado que a decisão administrativa de aplicação de 
coima não sofre de nulidade insuprível decorrente da ausência da descrição sumária dos factos e da 
falta de indicação do preenchimento do tipo de infracção cometida com relação às normas violadas.

Vejamos se lhe assiste razão.
4. Relativamente à primeira questão (nulidade insuprível da decisão administrativa de aplicação 

de coima, por falta de descrição sumária dos factos:
De acordo com o disposto na invocada alínea b) do n.º 1 do art. 79º do RGIT a decisão que aplica 

a coima deve conter «a descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e punitivas».
Estes requisitos da decisão de aplicação de coima são, tal como os previstos nas demais alíneas do 

n.º 1 deste normativo, requisitos que, como referem Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos (Re-
gime Geral das Infracções Tributárias, anotado, 4ª ed. 2010, pag. 517), visam «assegurar ao arguido a 
possibilidade do exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conheci-
mento perfeito dos factos que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram e condições 
em que pode impugnar judicialmente aquela decisão».

E especificamente no que respeita ao preenchimento do tipo legal previsto nos nºs. 1 e 2 do 
art. 114º do RGIT, a jurisprudência do STA tem vindo a firmar -se, de forma dominante e consolidada, 
que «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»  - cfr. neste sentido os acs. desta Secção do 
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STA, de 22/3/2011, rec. 1037/10, de 21/4/2010, rec. 85/10, de 2/12/2009, rec. 887/09, de 18/11/2009, 
rec. 593/09, de 25/11/2009, rec. 624/09 e de 16/9/2009, rec. 540/09.

Ora, no caso presente, é inequívoco que não consta da decisão que aplicou a coima (fls. 7 e 
8), nomeadamente da descrição sumária dos factos, o recebimento do imposto anterior à entrega à 
administração tributária da declaração periódica que aí vem referida, o que afasta a possibilidade de 
preenchimento da hipótese do art. 114º, n.º 2, do RGIT (que se reporta à conduta prevista no n.º l do 
mesmo artigo).

Situação idêntica à relatada nos presentes autos (divergindo apenas quanto ao momento da infrac-
ção e aos montantes em questão), foi, aliás, apreciada no citado acórdão de 22/3/2011, rec. 1037/10, 
em que o presente relator interveio como ajunto e no qual se exara:

«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 artigo 79º do RGIT, há -de interpretar -se em cor-
relação 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 114º, n.º 2 do RGIT 
(cfr. a decisão de fixação da coima a fls. 7 e 8 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 n.º 2 do artigo 114º é a des-
crita no n.º 1 do mesmo preceito legal (para o qual o n.º 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 deduzida nos termos da lei (…)”

Assim, em face do tipo legal de contra -ordenação imputada à arguida, os factos a descrever 
sumariamente 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 2º do RGIT).

Se em causa estivesse uma contra -ordenação “omissiva pura” - como a do n.º 1 do artigo 116º 
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 63º, n.º 1, alínea d), primeira parte e 79º, 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 apli-
cação 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), ne-
nhuma 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. 79º 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 26º, n.º 1 e 40º, 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 114º 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 
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 114º do RGIT referência compatível com o IVA no seu n.º 3 e desde que o imposto tenha sido 
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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».

Ora, porque, como acima se disse, é, por um lado, inequívoco que não consta da decisão que 
aplicou a coima (fls. 7 e 8; cfr. também o Probatório), nomeadamente da descrição sumária dos factos, 
o recebimento do imposto anterior à entrega à administração tributária da declaração periódica que aí 
vem referida e porque, por outro lado, considerando até uma interpretação e aplicação uniformes do 
direito (cfr. o n.º 3 do art. 8º do CCivil), entendemos não haver razão para divergir da decisão firmada 
no aresto supra transcrito, dado que também no caso presente são similares quer os factos em aprecia-
ção, quer a argumentação invocada, concluímos, então, que, tal como sustentam a recorrente e o MP, 
não se encontra preenchido o requisito a que alude a alínea b) do n.º l do art. 79º do RGIT, omissão 
essa que constitui nulidade insuprível prevista na alínea d) do n.º 1 do art. 63º do mesmo RGIT (cfr., 
neste sentido, os acs. do STA, de 29/4/09, rec. n.º 241/09 e de 8/7/09, recs. nºs. 268/09 e 361/09, bem 
como, Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, loc. cit. pag. 517, e, no regime anterior, Alfredo 
José de Sousa e José da Silva Paixão, Código de Processo Tributário, comentado e anotado, 3ª Edição, 
pag. 456, nota 4) devendo, assim, proceder o presente recurso jurisdicional.

E procedendo o recurso quanto a esta questão, fica, consequentemente, prejudicada a apreciação 
da questão do também invocado erro de julgamento, por alegada falta de indicação das normas violadas 
e punitivas (nº 2 do art. 660º do CPC).

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso jurisdicional, revogar a decisão re-

corrida, julgar procedente o recurso judicial e, em consequência, anular a decisão administrativa que 
aplicou à recorrente a coima aqui em causa.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Maio de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau (vencido; negaria 
provimento ao recurso, por entender que, a meu ver, a decisão de aplicação da coima, no caso, contém 
a “descrição sumária dos factos” que a lei exige, de molde a satisfazer o direito de informação e de 
defesa efectiva da arguida, ora recorrente) — Isabel Marques da Silva. 

 Acórdão de 11 de Maio de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. IRC. Dedução de prejuízos fiscais objecto de correcções. Sus-
pensão da instância por determinação do juiz. Dependência ou prejudicialidade. 
Artigos 276.º n.º 1, alínea d) e 279.º, n.º 1 do Código de Processo Civil.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 1 do artigo 279.º do Código de Processo Civil, aplicável ao 
processo judicial tributário ex vi da alínea e) do artigo 2.º do Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário, o tribunal pode ordenar a suspensão quando a 
decisão da causa esteja dependente do julgamento de outra já proposta ou quando 
ocorrer outro motivo justificado.

 II — Se na causa prejudicial se impugnam correcções efectuadas aos prejuízos fiscais e 
na dependente se efectua o reporte dos mesmos verifica -se entre as causas o nexo 
de prejudicialidade ou dependência justificativo da suspensão da instância.

Processo n.º: 238/11 -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 do despacho do Meritíssimo juiz “a quo” de fls. 71 e 72 dos autos, datado 
de 17 de Setembro de 2010, que, no processo de impugnação judicial por si interposto contra liquida-
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ção de IRC relativa ao exercício de 2005, indeferiu o requerimento da impugnante de suspensão da 
instância até à decisão final do processo de impugnação judicial n.º 487/07.0BEPNF, relativo ao IRC 
de 2004, cuja decisão terá influência na dedução dos prejuízos fiscais.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1. O Despacho recorrido é ilegal por violação e errónea interpretação dos artigos 276.º e 279.º 

do CPC (ex vi, art. 2.º, alínea e), do CPPT) e dos artigos 100.º da LGT, 146.º do CPPT e 52.º e ss do 
CIRC.

2. A decisão da suspensão da instância constitui um poder dever do juiz: cumpridos os pressu-
postos legais, impõe -se a decisão judicial de suspensão da instância.

3. O juiz tem de ordenar a suspensão da instância, entre outros casos, quando a decisão da 
presente impugnação judicial de IRC de 2005) estiver dependente do julgamento de outra já proposta 
(IRC 2004) – numa relação de dependência e prejudicialidade (cf. art. 276.º n.º 1, alínea d) e 279.º, 
n.º 1 e 2 do CPC).

4. O Despacho recorrido não se estriba no n.º 2 do artigo 279.º do CPC para recusar a suspen-
são da instância: nem na alegada artificialidade da acção judicial dependente (IRC 2004) – ter sido 
intentada apenas com o fito da ulterior suspensão da instância do processo subsequente (o processo em 
causa IRC de 2005) – nem do alegado estado adiantado do processo judicial do IRC de 2004 e/ou 2005.

5. Há uma total relação de dependência e prejudicialidade entre a liquidação adicional de IRC 
de 2004 e a liquidação adicional de IRC de 2005 – e entre o correspondente processo judicial de 2004 
(proc. 487/07.0b BEPNF, a correr termos no TCA Norte) e o correspondente processo judicial de 2005 
(o presente processo).

6. A relação de dependência e prejudicialidade fica a dever -se ao funcionamento das regras im-
perativas do instituto da dedução (reporte) dos prejuízos fiscais (art. 52.º e ss. do CIRC): a correcção 
à matéria colectável em 2005 (98% do valor deste processo) decorre exclusivamente do ajustamento 
dos prejuízos fiscais dedutíveis em 2004, por força das rectificações ao resultado tributável operada 
no ano de 2004 (e impugnadas, em processo pendente).

7. A dependência e prejudicialidade é dupla:
a) Se o caso julgado do processo de IRC de 2004 for favorável ao contribuinte, anula -se e extingue-

-se, de forma directa e imediata, mais de 98% do valor do IRC liquidado (e impugnado) no processo 
judicial de 2005 – numa relação de causalidade directa e necessária entre o processo em causa (IRC 
de 2004) e o processo consequência (IRC de 2005).

b) Se o caso julgado do processo de IRC for desfavorável ao contribuinte (hipótese apenas aventada 
por dever de patrocínio), subsiste e valida -se, em princípio, mais de 98% do valor do IRC liquidado 
(e impugnado) no processo judicial de 2005 – numa relação de causalidade directa e necessária entre 
o processo em causa (IRC de 2004) e o processo consequência (IRC de 2005).

8. Os três (pseudo) argumentos apontados no Despacho recorrido são ilegais e irrelevantes.
9. O primeiro, se alguma coisa prova é, justamente, a dependência entre ambos os processos.
10. O segundo argumento é capcioso, formal e irrelevante: há uma dependência e prejudicialidade 

substantiva e material entre os dois processos judiciais (de 2004 e de 2005): a implicação financeira da 
dependência é muito significativa, quer em termos absolutos (projecção, em 2005, de mais de 2 milhões 
e 800 mil euros de imposto, por efeito das correcções de 2004 – sob impugnação), quer por comparação 
com o valor residual das outras questões do processo de 2005 (o valor dos prejuízos reportáveis diz 
respeito a mais de 98% do valor contestado na impugnação judicial de 2005).

11. O terceiro argumento é falso e ilegal: a discriminação do prejuízo não é um dos requisitos da 
suspensão da instância; e a não suspensão da instância causa sempre um prejuízo (maior ou menor) 
ao visado – a decisão da acção consequente em data anterior à da antecedente causa sempre um 
prejuízo ao visado, por ter de se executar uma decisão judicial (qualquer que seja) que se poderá vir 
a revelar ilegal e desnecessária.

12. O recurso deve ter subida imediata (art. 285.º, n.º 2, do CPPT), pois perderia qualquer efeito 
útil com a subida diferida (cfr. a precisa indicação, nesse sentido de Jorge Lopes de Sousa, Código de 
procedimento e processo tributário Anotado e Comentado, Volume II, 2007, Área Editora, p. 828, nota 
2), nos próprios autos e com efeito suspensivo (atento o prejuízo considerável para o sujeito e o facto 
de ter apresentado garantia bancária para suspender o processo executivo (art. 691.º n.º 4, do CPC).

TERMOS EM QUE SE SOLICITA A ANULAÇÃO DO DESPACHO RECORRIDO, PORQUE 
ILEGAL, DETERMINANDO -SE A SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA DESTE PROCESSO JUDICIAL 
ATÉ AO CASO JULGADO DO PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL 487/07.0BEPNF, COM 
TODAS AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS.

Por despacho de fls. 101 dos autos (aclarado por despacho de fls. 111) foi o recurso admitido, 
com subida imediata, nos próprios autos e com efeito suspensivo sob pena do efeito devolutivo afectar 
o efeito útil do recurso.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
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3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 
termos:

Objecto do recurso: decisão de indeferimento de pedido de suspensão da instância de impugnação 
judicial deduzida contra liquidação de IRC (exercício de 2005)

FUNDAMENTAÇÃO
1. Apesar de ter como objecto despacho interlocutório o recurso deve ser admitido com efeito 

suspensivo e subida imediata, nos próprios autos, sob pena de perda do efeito útil da decisão a proferir 
(arts. 285º nºs 1 e 2 e 286º nº2 CPPT; cf. Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado Volume II 2007 p. 828).

2. O tribunal pode ordenar a suspensão da instância quando a decisão da causa estiver depen-
dente do julgamento de outra já proposta ou quando ocorrer outro motivo justificado (art. 279º nº1 
CPC/art. 2º alínea e) CPPT)

Apesar da pendência de causa prejudicial não deve ser ordenada a suspensão da instância 
quando:

 - houver fundadas razões para crer que a causa prejudicial foi instaurada com o único propósito 
de obter a suspensão da causa (dependente)

 - face ao adiantado estado de tramitação da causa dependente os prejuízos da suspensão superem 
as vantagens(art. 279.º n.º 2 CPC)

Uma causa é prejudicial em relação a outra quando a decisão que nela for proferida projecte 
os seus efeitos na causa dependente, condicionando total ou parcialmente o sentido e conteúdo da 
respectiva decisão final.

As 4.ª 6.ª e 7.ª conclusões das alegações da recorrente exprimem em termos convincentes a re-
lação de dependência entre a impugnação judicial da liquidação de IRC – exercício de 2004 (causa 
prejudicial) e a impugnação judicial da liquidação de IRC – exercício de 2005 (presente causa depen-
dente), bem como a inexistência de fundamentos para recusa de suspensão da instância, não obstante 
a pendência de causa prejudicial

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da suspensão da 

instância até ao trânsito em julgado da decisão final a proferir na causa prejudicial.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
 - Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como requerido na petição inicial de impugnação e ao contrário do decidido, deve 

a instância de impugnação ser suspensa, ao abrigo do disposto no artigo 279.º do Código de Processo 
Civil (CPC), até ao trânsito em julgado da decisão a proferir na impugnação pendente que tem por 
objecto o IRC do ano anterior (2004) ao que é objecto dos presentes autos (2005), atenta a relação de 
dependência e prejudicialidade entre os presentes autos e aquele processo judicial.

Não há que cuidar do regime de subida do recurso, pois que não é controvertido que o presente 
recurso de despacho interlocutório devia ter subido imediatamente  - como subiu  - sob pena de perda do 
seu efeito útil (cfr. o n.º 2 do artigo 285.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário  - CPPT), 
como desde logo reconheceu o Meritíssimo juiz “a quo”.

5 – Apreciando.
Na petição inicial de impugnação oportunamente apresentada pela recorrida (a fls. 2 a 37 dos 

autos) é requerido, a final (fls. 36 dos autos) que:
«Atenta a relação de dependência e prejudicialidade entre esta impugnação e o processo judicial 

relativo ao IRC de 2004 – que ainda corre os seus termos – solicita -se a SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA 
até à decisão final/caso julgado daquele processo, nos termos dos arts. 276º do Código de Processo 
Civil (cfr. art. 55.º da PI)».

Por sua vez, consta do artigo 55. da petição inicial de impugnação que:
«A Impugnante contestou essas correcções reportadas ao exercício de 2004 – em processo judicial, 

ainda pendente, em fase de recurso jurisdicional para o Tribunal Central Administrativo (e que correu 
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel sob o n.º 487/07.0BPNF).

Sobre este requerimento de suspensão da instância constante da petição inicial de impugnação, 
recaiu o despacho de indeferimento objecto do presente recurso que se encontra fundamentado nos 
termos seguintes (cfr. despacho recorrido, a fls. 71 dos autos):

«A decisão do processo de impugnação judicial n.º 487/07.0 BEPNF pese embora ter influência 
na situação tributária da impugnante, não contende directamente com a presente impugnação judicial, 
nem contende com a sua prejudicialidade, sobretudo por três razões.—

A primeira é que a administração tributária está obrigada a proceder oficiosamente às correcções 
que se mostrem devidas em função da decisão judicial da referida impugnação (arts. 100.º da LGT e 
146.º n.º 2, do CPPT).—
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A segunda é que nestes autos os fundamentos da impugnação judicial da liquidação não se limi-
tam à correcção por dedução indevida de prejuízos fiscais, pelo que não existe motivo para a sua não 
apreciação.—

Finalmente, porque estando a administração tributária obrigada a proceder às correcções que se 
mostrem devidas em função da decisão judicial do IRC de 2004, a impugnante nunca vê a sua situação 
prejudicada independentemente da decisão aí proferidas e dos respectivos efeitos.—

Pelo exposto, indefere -se a requerida suspensão da instância, por falta de fundamento legal 
(art. 276.º do CPC, a contrario). - -»

Vejamos.
Dispõe o artigo 279.º do CPC, aplicável ao processo judicial tributário ex vi da alínea e) do ar-

tigo 2.º do CPPT:
Artigo 279.º

Suspensão por determinação do juiz

1. O tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da causa esteja dependente do julga-
mento de outra já proposta ou quando ocorrer outro motivo justificado.

2. Não obstante a pendência de causa prejudicial, não deve ser ordenada a suspensão se houver 
fundadas razões para crer que aquela foi intentada unicamente para se obter a suspensão ou se a causa 
dependente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem as vantagens.

3. Quando a suspensão não tenha por fundamento a pendência de causa prejudicial, fixar -se -á 
no despacho o prazo durante o qual estará suspensa a instância.

4. As partes podem acordar na suspensão da instância por prazo não superior a seis meses.
Perante norma correspondente, ensinava ALBERTO DOS REIS que o nexo de prejudicialidade ou 

dependência justificativo da suspensão da instância define -se assim: estão pendentes duas acções e dá-
-se o caso de a decisão duma poder afectar o julgamento a proferir na outra (cfr. José Alberto dos Reis, 
Código de Processo Civil Anotado, Volume I, 3.ª ed (1949), reimpr., p. 384 – anotação ao artigo 284.º).

Ora, no caso dos autos, e atenta a demonstração efectuada pela recorrente (cfr. as conclusões 6.ª 
e 7.ª das suas alegações de recurso) da relação de dependência material e em termos quantitativamente 
muito significativos entre a impugnação judicial que está na origem dos presentes autos e a impugnação 
de IRC relativa ao exercício precedente (IRC de 2004), justifica -se a requerida suspensão da instância 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 279.º do CPC, não havendo motivos legais (artigo 279.º n.º 2 
do CPC) para a não ordenar.

De facto, se a correcção à matéria colectável em 2005 (98% do valor deste processo) decorre 
exclusivamente do ajustamento dos prejuízos fiscais dedutíveis em 2004, por força das rectificações ao 
resultado tributável operada no ano de 2004 (e impugnadas, em processo pendente) não se vê razão 
para ignorar a relação de dependência entre os dois processos, justificativa da suspensão da instância, 
pois que a decisão final a proferir na impugnação de IRC relativa a 2004 não pode deixar de afectar 
o julgamento a proferir na impugnação do IRC de 2005 no que respeita aos prejuízos reportados nos 
termos do artigo 52.º e seguintes do Código do IRC, como aliás bem demostra a recorrente na conclu-
são 7.ª das suas alegações de recurso, quando explicita:

«A dependência e prejudicialidade é dupla:
c) Se o caso julgado do processo de IRC de 2004 for favorável ao contribuinte, anula -se e extingue-

-se, de forma directa e imediata, mais de 98% do valor do IRC liquidado (e impugnado) no processo 
judicial de 2005 – numa relação de causalidade directa e necessária entre o processo em causa (IRC 
de 2004) e o processo consequência (IRC de 2005).

d) Se o caso julgado do processo de IRC for desfavorável ao contribuinte (hipótese apenas aventada 
por dever de patrocínio), subsiste e valida -se, em princípio, mais de 98% do valor do IRC liquidado 
(e impugnado) no processo judicial de 2005 – numa relação de causalidade directa e necessária entre 
o processo em causa (IRC de 2004) e o processo consequência (IRC de 2005).»

Há -de, pois, conceder -se provimento ao recurso, anulando o despacho recorrido e decidindo 
suspender a instância até ao trânsito em julgado da decisão final a proferir na causa prejudicial (im-
pugnação de IRC de 2004).

– Decisão –
6 – Termos em que, face ao exposto, decidem os juízes deste Supremo Tribunal conceder provi-

mento ao recurso, revogando o despacho recorrido e suspendendo a instância de impugnação até ao 
trânsito em julgado da decisão final a proferir no processo de impugnação deduzido pela ora recorrente 
tendo por objecto o IRC relativo a 2004, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 276.º e do n.º 1 do 
artigo 279.º do Código de Processo Civil, aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário.

Lisboa, 11 de Maio de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 11 de Maio de 2011.

Assunto:

Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de facto e matéria de direito.

Sumário:

 I — Para determinação da competência hierárquica, à face do preceituado nos ar-
tigos 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a) do ETAF de 2002 e artigo 280.º, n.º 1, do 
CPPT, o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso e respectivas 
conclusões, suscite qualquer questão de facto ou invoque, como suporte da sua 
pretensão, factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.

 II — Os juízos de facto (juízos de valor sobre matéria de facto) cuja emissão ou for-
mulação se apoia em simples critérios próprios do bom pai de família, do homo 
prudens, do homem comum, só podem ser apreciados pelos tribunais com poderes 
no domínio da fixação da matéria de facto.

 III — Os juízos sobre se determinada conduta ou se os factos apurados nos autos pre-
enchem ou não o “fundado receio de diminuição de garantia patrimonial” cons-
tituem, essencialmente, juízos de facto, pois para os formular é necessário utilizar 
regras da vida e da experiência comum e não a apreciação directa ou indirecta 
de qualquer norma jurídica ou aplicação da sensibilidade ou intuição jurídica.

Processo n.º 324/11 -30.
Recorrente: Acácio Jorge Sequeira Fernandes e Outra.
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 – Acácio Jorge Sequeira Fernandes e mulher Luísa Bogadinho da Silva Fernandes, com os sinais 
dos autos, não se conformando com a decisão da Mma. Juíza do TAF de Beja que julgou procedente o 
arresto contra eles requerido pelo Representante da Fazenda Pública, relativamente aos bens imóvel e 
móvel sujeito a registo, identificados nos autos, dela vêm interpor recurso para este Tribunal, formu-
lando as seguintes conclusões:

A. A providência cautelar de arresto depende da verificação simultânea dos seguintes requisitos: 
fundado receio da diminuição de garantia de cobrança de créditos tributáveis e o tributo estar liquidado 
ou em fase de liquidação – art.º 136.º, n.º 1, alíneas a) e b), respectivamente, do CPPT.

B. Sendo certo que, o “fundado receio” da perda da garantia patrimonial pressupõe a alegação e 
prova, ainda que perfunctória, de um circunstancialismo fáctico que faça antever o perigo de se tornar 
difícil ou impossível a cobrança do crédito invocado pela diminuição da garantia patrimonial, cujo 
respectivo ónus da prova incumbe, neste caso, ao Digno Representante da Fazenda Nacional.

C. Dito por outras palavras, é necessária a invocação de factos concretos que, de acordo com as 
regras da experiência, consubstanciem o receio e aconselhem uma decisão cautelar imediata (Ac. STJ, 
de 3/3/98, CJ/STJ, Tomo I, pág. 116).

D. Sendo certo que, assim sucede, não obstante a presunção estabelecida no n.º 5 do art.º 136.º 
do CPPT, pois que, sendo o “fundado receio” um conceito meramente conclusivo, há -de fundar -se em 
factos que, dados como provados, permitirão que se tire tal conclusão.

E. Pois, na verdade, a presunção contida no n.º 5 do art.º 136.º (e presunção significa, nos termos 
do art.º 349.º do CC, firmar um facto desconhecido a partir de um facto conhecido) apenas poderá 
entender -se como referida a factos, que pretendem sustentar o «fundado receio da diminuição da ga-
rantia de cobrança de créditos tributários».

F. Temos, assim que, no caso de dívidas por impostos que o devedor ou responsável esteja obrigado 
a reter ou a repercutir a terceiros e não haja entregue nos prazos legais, a Fazenda Pública encontra -se 
sujeita ao ónus de alegação dos factos que possam integrar a conclusão de que existe fundado receio 
da diminuição de garantia de cobrança de créditos tributáveis.

G. Ora, na sua petição, o Ilustre Requerente, a Fazenda Pública, alegou a existência de um crédito 
a seu favor no valor de € 95.974,64, resultante de “futuras” liquidações adicionais, em sede de IVA e 
IRS, bem como, o receio de diminuição da garantia patrimonial de tal crédito, porquanto, «a requerida 
Luísa Bogadinho da Silva Fernandes era a única sócia e gerente da Sociedade Luísa Bogadinho Silva 
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– Construções Unipessoal, Lda., (…) e no decurso da acção inspectiva a requerida Luísa Bogadinho da 
Silva Fernandes, na qualidade de sócia gerente vendeu a moradia a si própria e ao seu marido».

H. Ora, acontece que, tais factos invocados pelo Ilustre Representante da Fazenda Pública, e assim 
considerados provados pelo Digno Tribunal Recorrido, não justificam de modo algum qualquer receio 
de diminuição da garantia patrimonial do seu alegado crédito.

I. Ao invés, parece -nos, salvo o devido respeito, contraditória a ilação assim presumida pelo Digno 
Tribunal “a quo”, pois, não vislumbram os aqui recorrentes como pôde o facto (único alegado e pro-
vado) de terem feito ingressar no seu património um bem imóvel, de elevado valor patrimonial – já no 
decurso da acção inspectiva e para cuja morada, inclusive, mudaram o seu domicílio fiscal  -, conduzir 
à conclusão (presumida) de que existe fundado receio de diminuição de garantia patrimonial.

J. Seja, não resulta com veracidade, ou sequer por meio de invocação de factos concretos, que os 
recorrentes tenham encetado quaisquer diligências ou efectivado quaisquer actos que consubstanciem 
dissipação, ocultação ou diminuição do seu património, o que, aliás, não acontece.

K. Com efeito, todas as conjecturas tecidas pelo Digno Representante da Fazenda Pública, e con-
sequentemente, pelo Digno Tribunal ora recorrido, a tal respeito são feitas por referência à sociedade 
por quotas “Luísa Bogadinho Silva, Construções Unipessoal, Lda.”, e não propriamente aos requeridos 
nos autos de processo de arresto em causa.

L. Donde, apraz afirmar que, ao contrário do que concluiu o Digno Tribunal recorrido, o que resulta 
da argumentação do Ilustre Representante da Fazenda Pública é que houve concentração na pessoa dos 
aqui recorrentes de mais bens, o que, por si só, afasta a presunção de um qualquer receio de diminuição 
de património ou de intenção de não liquidar o imposto pretensamente em falta.

M. É que, na verdade, o único acto/facto invocado, concretizado numa escritura de compra e venda 
em que os aqui recorrentes foram os próprios compradores (e não um qualquer terceiro), consubstancia 
aquisição/acréscimo/aumento de património e não dissipação/ocultação/diminuição do mesmo.

N. O que leva a concluir que não existe qualquer “fundado receio” de diminuição da garantia 
patrimonial, ou que se vislumbre sequer dificuldade na satisfação do alegado crédito, pelo contrário.

O. Pelo que, como se acredita ser manifesto, e salvo o devido respeito, não é de todo aceitável 
o entendimento plasmado na douta sentença ora recorrida quando aí se afirma que «a venda do único 
bem da sociedade, no decurso do procedimento de inspecção, é também sinal que suporta o fundado 
receio de perda de garantia patrimonial por parte do credor.

P. Que sinal é este, então? Resultante da venda do bem de uma sociedade contribuinte que não os 
contribuintes requeridos no arresto? – É que, saliente -se, tal venda fez ingressar património na esfera 
dos requeridos no processo de arresto em causa, ora recorrentes, e não o contrário.

Q. Assim, salvo o devido respeito, parece -nos que mal andou o Digno Tribunal ora recorrido ao 
ter misturado as dívidas, os bens e os actos da sociedade “Luísa Bogadinho Silva, Construções Uni-
pessoal, Lda.” Com a actuação dos contribuintes singulares Acácio e Luísa Fernandes, os quais, estes 
sim, foram requeridos nos autos de arresto ora em apreço.

R. Donde, não nos parece, de todo, nem de longe nem de perto, que os factos concretos que pu-
dessem fazer antever o perigo de diminuição da garantia de cobrança do crédito alegado, cuja alegação 
e prova se revelava necessária para efeito de preenchimento dos pressupostos para o decretamento do 
arresto requerido, se tivessem mostrado assentes nos presentes autos.

S. Até porque, atenta a função meramente preventiva do arresto, e atento o carácter de medida 
gravosa que é, é insuficiente, senão mesmo contraditória e infundada, basear -se tal medida cautelar no 
facto de ter revertido para os recorrentes um bem imóvel, desligado de um qualquer outro(s) factor(es) re-
lacionados com a perda da garantia patrimonial, o que não enquadra obrigatoriamente o pressuposto legal 
em causa, pelo contrário, apenas se enquadra como um reforço na sua esfera jurídica do seu património.

T. De forma que, não está verificado, pois, o pressuposto processual da causa de pedir imprescin-
dível à sustentação da pretensão cautelar deduzida nos autos, uma vez que, dos factos alegados e dados 
como provados, não existem elementos para afirmar o “fundado receio de diminuição de garantia de 
cobrança” do pretenso imposto devido.

U. Assim, decorre do exposto que, decidindo como se decidiu, a decisão recorrida viola o disposto 
no artigo 136.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, ao não ter procedido à devida apre-
ciação dos factos alegados e comprovados, nomeadamente quanto ao fundado receio da diminuição 
da garantia de cobrança do imposto em liquidação, bem como à insuficiência patrimonial dos aqui 
recorrentes.

V. Pelo que, em suma, pelas razões acima expostas, nomeadamente pela apontada violação do 
disposto no artigo 136.º do CPPT, deve a douta decisão que decretou o arresto ser revogada, com as 
consequências legais.

Contra -alegando, veio a Representante da Fazenda Pública dizer que:
A) Inconformados com a douta sentença a quo, proferida pela Mma. Juíza do Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Beja, vêm os recorrentes defender que não ficou demonstrada a existência de um 
fundado receio da diminuição da garantia de cobrança de créditos tributários.
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B) O RFP pode requerer o arresto de bens do devedor de tributos, caso estes estejam em fase de 
liquidação ou já liquidados e haja fundado receio da diminuição da garantia de cobrança de tais créditos 
– artigo 136.º, n.º 1, alíneas a) e b) do CPPT.

C) A douta sentença a quo julgou procedente o arresto uma vez que os impostos em causa se 
encontravam em fase de liquidação e ser o comportamento dos ora recorrentes (caracterizado pelo 
incumprimento declarativo e de pagamento de imposto) indiciador, segundo as regras da experiência 
comum, de poderem vir a ocultar ou reduzir as garantias de cobrança dos impostos liquidados.

D) Considera ainda a douta sentença e resulta dos factos provados, que a venda, no decurso da 
acção inspectiva à sociedade”Luísa Bogadinho Silva, Construções Unipessoal, Lda.”, do único bem 
de que a sociedade, cuja gerente é a ora recorrente, “é também sinal que suporta o fundado receio de 
perda da garantia patrimonial por parte do credor, existindo, por conseguinte, uma séria probabilidade 
de frustração dos impostos em falta”.

E) É nosso entendimento que para a providência cautelar ser decretada é suficiente um comporta-
mento que faça perigar a garantia patrimonial do devedor, sendo certo que ao requerente da providência 
basta -lhe demonstrar ser compreensível ou justificado tal receio.

F) É que o facto de durante uma primeira acção inspectiva à sociedade ter sido alienado um bem, 
que se traduzia na única garantia, que poderia e deveria constituir a garantia dos créditos tributários 
(artigo 51.º, n.º 1 da LGT), justifica o receio de que durante a acção inspectiva posterior, efectuada à 
contabilidade do recorrente, esse mesmo bem venha a ser também alienado.

G) Assim, os factos referidos na PI e dados como provados na douta sentença a quo demonstram, 
ressalvado o devido respeito, a facilidade com que a propriedade do bem imóvel pode ser transmitida 
diminuindo assim a garantia dos credores.

H) Acresce ainda que o n.º 5 do artigo 136.º do CPPT presume o fundado receio da diminuição 
das garantias no caso da existência de dívidas por impostos que o devedor esteja obrigado a reter ou 
repercutir a terceiros (como é o caso do IVA) e não haja entregue nos prazos legais.

I) Quanto ao alegado aumento do património dos recorrentes, cabe referir que, na verdade, este 
ocorreu em detrimento do património da sociedade (à data estava a ser alvo de uma acção inspectiva) 
pelo que, como doutamente refere a sentença a quo, tal “configura uma situação identificável com 
uma fuga ao cumprimento das obrigações fiscais, indiciando … forte probabilidade de vir a dissipar, 
ocultar ou reduzir substancialmente os seus bens por forma a diminuírem as garantias de cobrança dos 
impostos”.

Em face do exposto, não enferma a douta sentença de qualquer erro ou vício apontado pelos re-
correntes, antes decidiu de forma objectiva e de acordo com as atinentes disposições legais.

Assim, dadas as razões supra expendidas, a Representação da Fazenda Pública requer seja mantida 
a sentença recorrida.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não 
tem por exclusivo fundamento matéria de direito, sendo, por isso, o STA incompetente, em razão da 
hierarquia, para o seu conhecimento, e competente para o efeito o TCAS.

Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre esta questão, vieram os recorrentes 
dizer que o recurso por si apresentado tem por exclusivo fundamento matéria de direito, sendo, por 
isso, este STA competente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento.

Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
A) O requerido Acácio Jorge Sequeira Fernandes exerce a actividade de comercialização e ex-

ploração de máquinas de diversões e brindes;
B) A escrita dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 foi inspeccionada;
C) Os Serviços de Inspecção Tributária (SIT) concluíram pela impossibilidade de determina-

ção das receitas anuais originadas pela actividade de exploração de máquinas de brindes a partir dos 
valores registados na contabilidade, a qual não merece credibilidade, procedendo à quantificação da 
matéria colectável de IRS e ao apuramento do IVA através de métodos indirectos, tomando por base 
documentação bancária;

D) Os valores propostos produzem liquidações adicionais de impostos no montante global de € 
95.974,64, dos quais:

i. IRS:
1. Ano de 2007: € 16.624,02;
2. Ano de 2008: € 15.325,35;
3. Ano de 2009: € 12.985,61;
ii. IVA:
1. Ano de 2007: € 18.687,00;
2. Ano de 2008: € 16.441,02;
3. Ano de 2009: € 15.911,64;
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E) Da informação para pedido de arresto, elaborada em 2011.01.27 pela Divisão de Inspecção 
Tributária da Direcção de Finanças de Beja, extracta -se:

i. (…)
ii. IV – Exposição dos factos que indiciem o justo receio de diminuição da garantia de co-

brança:
iii. (…) Procederam estes Serviços de Inspecção à verificação da contabilidade da empresa Luísa 

Bogadinho Silva, Construções Unipessoal, Lda., (…) empresa da qual é sócia única e gerente a esposa 
do sujeito passivo Luísa Bogadinho da Silva Fernandes (…);

iv. Trata -se de uma empresa registada no cadastro fiscal para a compra e venda de imóveis e 
construção para venda pelo próprio;

v. No decurso (…) da inspecção (…), detectou -se que a empresa havia adquirido em 2007.11.09 
um lote de terreno (…) no qual construiu uma moradia, inscrita na matriz predial urbana da freguesia 
de Aljustrel sob o artigo 6459 (…);

vi. Verificou -se que a moradia em questão se encontrava a ser habitada pela sócia e pelo sujeito 
passivo Acácio Jorge Sequeira Fernandes, tendo ambos alterado, em 2008.12.03, o domicílio fiscal 
para a referida morada;

vii. Questionada que foi a sócia da empresa quanto aos motivos (empresariais ou particulares) que 
presidiram à construção do imóvel e relativamente à finalidade do mesmo, declarou que pese embora 
nele habitar, a verdade é que sempre se destinou a venda, aguardando apenas o surgimento de clientes 
interessados na sua aquisição;

viii. Em 2010.01.21, no decurso do procedimento inspectivo, através de escritura realizada na 
Conservatória dos Registos de Beja – Casa Pronta (…), Luísa Bogadinho da Silva Fernandes, em re-
presentação da sociedade, vendeu o referido imóvel a si própria e ao sujeito passivo seu marido, por 
um preço inferior ao respectivo valor de custo;

ix. O imóvel em causa era o último de que a empresa dispunha na sua titularidade, tendo cessado 
a actividade em 2010.09.29;

x. Da referida acção de inspecção resultaram liquidações adicionais de IRS/retenções na fonte, no 
montante total, incluindo juros compensatórios, de € 16.975,39 (…) actualmente em cobrança coerciva 
no processo de execução fiscal n.º 0205201001006592, que corre termos no Serviço de Finanças de 
Aljustrel;

xi. A situação descrita é demonstrativa da facilidade com que a propriedade do bem em causa 
pode ser transmitida pelos sujeitos passivos, podendo estes frustrar as expectativas do credor tributário 
de ver satisfeito o pagamento das dívidas fiscais (…);

F) O prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 2250/19990729, 
e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Aljustrel sob o artigo 6459, encontra -se inscrito a 
favor dos Requeridos Acácio Jorge Sequeira Fernandes e Luísa Bogadinho da Silva Fernandes (Ap. 
3835, de 2010.01.21);

G) Sobre este prédio incide o seguinte ónus ou encargo:
a. Ap. 3836, de 2010.01.21 – Hipoteca Voluntária – Capital: € 75.000,00; Montante máximo asse-

gurado: € 92.512,50; Sujeito Activo: Banco Comercial Português, SA, sociedade aberta (…); garantia 
de empréstimo (…);

H) O veículo automóvel da marca Audi, com a matrícula 21 -89 -VC está registado a favor de 
Acácio Jorge Sequeira Fernandes (cfr. certidão da Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial 
e Cartório Notarial de Aljustrel, a fls. 34 dos autos).

III – Tendo sido suscitada pelo Exmo. PGA junto deste Tribunal a questão da incompetência deste 
STA para apreciar o recurso, por este se não fundar exclusivamente em matéria de direito, importa 
conhecer de tal questão dado que a mesma merece imediata e prioritária apreciação face ao disposto 
nos artigos 16.º, n.º 2, do CPPT e 13.º do CPTA.

Na verdade, o STA só é competente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos de de-
cisões dos tribunais tributários de 1.ª instância se em causa estiver apenas matéria de direito. Versando 
o recurso, também, matéria de facto, competente é, não já o STA, mas o TCA.

É o que dispõem os artigos 26.º, alínea b) e 38.º, alínea a) do ETAF, aprovado pela Lei 107 -D/2003, 
de 31/12, e já antes estabeleciam os artigos 32.º, n.º 1, alínea b) e 41.º, n.º 1, alínea a) do anterior ETAF, 
aprovado pelo DL 128/84, de 21/3, na redacção dada pelo DL 229/86, de 29/11.

Alega, para o efeito, o Exmo. Magistrado do MP que as conclusões H), J), L) e M) das alegações 
dos recorrentes pretendem impugnar os juízos conclusivos fácticos expressos na sentença, segundo 
os quais:

 - a conduta dos requeridos indicia, de acordo com as regras da experiência comum, forte pro-
babilidade de poderem vir a dissipar, ocultar ou reduzir substancialmente os seus bens, por forma a 
diminuírem as garantias de cobrança dos impostos que vierem a ser liquidados (fls. 64);

 - a venda do único bem da sociedade, no decurso do procedimento de inspecção, é também sinal 
que suporta o fundado receio de perda da garantia patrimonial por parte do credor (fls. 64).
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Contrapõem os recorrentes, afirmando que, em momento algum, pretendem colocar em causa 
os factos dados como provados pelo Tribunal a quo, limitando -se, antes, a contestar a conclusão, de 
direito, retirada pelo tribunal dos factos provados, isto no que concerne ao preenchimento do “fundado 
receio de diminuição de garantia patrimonial”.

Vejamos. O recurso não versa exclusivamente matéria de direito, se nas conclusões do respectivo 
recurso se questionar a questão factual, manifestando -se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, 
quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados 
ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por rele-
vantes, quer porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas 
ilações de facto que se devam retirar dos mesmos (v., entre outros, os acórdãos do STA de 16/12/2009 
e de 21/04/2010, proferidos nos recursos n.ºs 738/09 e 189/10, respectivamente).

No caso em apreço, como bem salienta o Exmo. PGA, o que os recorrentes contestam são os juízos 
conclusivos fácticos expressos na decisão recorrida, segundo os quais a conduta dos requeridos e os 
factos apurados nos autos indiciam, de acordo com as regras da experiência comum, forte probabilidade 
de poderem vir a dissipar, ocultar ou reduzir substancialmente os seus bens, por forma a diminuírem 
as garantias de cobrança dos impostos que vierem a ser liquidados, sendo sinal que suporta o fundado 
receio de perda de garantia patrimonial por parte do credor.

Ora, como se refere no acórdão deste STA de 13/5/2009, proferido no recurso n.º 77/09, «em 
sintonia com o defendido pelo Prof. ANTUNES VARELA em Revista de Legislação e Jurisprudência, 
ano 122.º, página 220, deve entender -se que os juízos de facto (juízos de valor sobre matéria de facto) 
cuja emissão ou formulação se apoia em simples critérios próprios do bom pai de família, do homo 
prudens, do homem comum, só podem ser apreciados pelos tribunais com poderes no domínio da 
fixação da matéria de facto.

Os juízos sobre a matéria de facto que na sua formulação apelam essencialmente para a sensi-
bilidade ou intuição do jurista, para a formação especializada do julgador, que estão mais presos ao 
sentido da norma aplicável ou aos critérios de valorização da lei são do conhecimento dos tribunais 
com meros poderes de revista.».

Neste caso, os juízos formulados na decisão recorrida, e que os recorrentes aqui contestam, sobre 
se determinada conduta dos requeridos ou se os factos apurados nos autos preenchem ou não o “fundado 
receio de diminuição de garantia patrimonial” constituem, essencialmente, juízos de facto, pois para 
os formular é necessário utilizar regras da vida e da experiência comum e não a apreciação directa ou 
indirecta de qualquer norma jurídica ou aplicação da sensibilidade ou intuição jurídica.

Assim, tem de entender -se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de 
direito, pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é hierarquicamente incompetente para o conhe-
cimento do recurso, cabendo a competência para o conhecimento do mesmo à Secção do Contencioso 
Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul – artigos 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a) do ETAF 
de 2002 e artigo 280º, n.º 1, do CPPT.

IV – Termos em que, face ao exposto, se decide julgar a Secção de Contencioso Tributário do STA 
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, indicando -se, 
nos termos do art. 18.º, n.º 3, do CPPT., como tribunal que se considera competente o Tribunal Central 
Administrativo Sul (Secção do Contencioso Tributário), para o qual os recorrentes poderão requerer a 
remessa do processo, de harmonia com o preceituado no n.º 2 do mesmo artigo.

Custas pelos recorrentes, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 UC(s).

Lisboa, 11 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 

 Acórdão de 11 de Maio de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Tempestividade. Petição apresentada no seguimento de 
anterior indeferimento liminar.

Sumário:

Deduzida, dentro do prazo legal, oposição à execução fiscal e tendo esta sido limi-
narmente indeferida com fundamento em ilegal cumulação de oposições, as novas 
petições que, separadamente, venham a ser apresentadas no prazo de 30 dias 
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posteriores ao trânsito em julgado daquela decisão de indeferimento liminar, hão-
-se considerar -se apresentadas na data de entrada da primeira, de acordo com o 
disposto no n.º 2 do art. 289º do CPC – e não no n.º 4 do art. 4º do CPTA – aplicável 
subsidiariamente por força do preceituado na alínea e) do art. 2º do CPPT, pois 
que a oposição à execução fiscal corresponde à oposição prevista nos arts. 813º 
e sgts. do CPC e na aplicação das normas subsidiárias deve ter -se em conta «a 
natureza do caso omisso», independentemente da ordem por que vêm indicadas no 
art. 2º do CPPT).

Processo n.º 385/10 -30.
Recorrente: 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. A…, com os demais sinais dos autos, recorre do despacho que, proferido pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Porto, lhe indeferiu liminarmente a oposição à execução fiscal contra si 
revertida, por dívidas de coimas fiscais relativas à não entrega das declarações periódicas de IVA dos 
anos de 1996 e 1997.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A – A douta decisão recorrida é passível de reparo, in concreto no que respeita aos pressupostos 

de facto em que se fundou, respeitantes, todos eles, à cronologia processual dos actos praticados em 
juízo pelo aqui Recorrente.

B – E tão diferente da pura realidade são aqueles pressupostos de facto que só em sede de ostensivo 
lapso ou deficiente instrução processual se poderá admitir que tenham sido correctamente “colhidos da 
análise do processo executivo apenso”.

C – Em 20/09/2005, o aqui Recorrente foi efectivamente citado, por reversão, para os processos 
de execução fiscal números 338720201041460 e aps. e 3387200101029908 e aps..

D – Tendo em 19/10/2005 pugnado pela extinção das referidas 2 execuções fiscais, fazendo -o, 
porém, através de um único articulado de Oposição, abrangendo ambas.

E – Oposição essa que deu entrada nos autos (Serviços de Finanças do Porto – 7º) em 19/Outu-
bro/2005, conforme carimbo aposto a fls. 2 dos mesmos autos de execução (proc. 2250/05.4BEPRT 
– CB).

F – Sendo precisamente isso que se refere na fundamentação de facto constante da sentença pro-
ferida a 22/02/2007 nos autos desse mesmo proc. 2250/05.4BEPRT – CB, notificada ao mandatário do 
Recorrente em 27/02/2007 (cfr. fls. 214 e sgs. desses autos).

G – Sentença essa que, tendo rejeitado liminarmente tal oposição (com fundamento em existência 
de cumulação de pedidos), concedeu, no entanto, ao Recorrente a possibilidade de “apresentar novas 
petições no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da presente decisão... considerando-
-se estas novas Oposições apresentadas na data da entrada da primeira”

H – O trânsito em julgado ocorreu aos 12/Março/2007, data a partir da qual se iniciou o concedido 
prazo de 30 dias, cuja contagem obedeceu ao disposto no art. 144º CPC, tendo rigorosamente expirado 
a 20/Abril.

I – Aos 19/Abril/2007, com registo de correio físico de 18 desse mesmo mês, o Recorrente apre-
sentou directamente no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (por ser aí que então pendiam as 
execuções – art. 207º CPPT) duas novas oposições, uma das quais respeitante aos presentes autos, que 
recebeu o número (oposição) 1191/07.5BEPRT.

J – Pelo que tal articulado foi tempestivamente apresentado.
L – E pelo simples facto de ser tempestivo, deverá considerar -se apresentado em 19/Outubro/2005, 

em estrita obediência à sentença proferida pelo TAF nos autos n.º 2250/05.4BEPRT – CB.
Termina pedindo o provimento ao presente recurso.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, nos termos seguintes, além do 

mais:
«1. Tendo o recorrente apresentado em 19.10.2005 petição de oposição visando a extinção de duas 

execuções fiscais contra si revertidas, na qualidade de responsável subsidiário, foi proferida sentença 
no TAF Porto em 22.02.2007, transitada em julgado, absolvendo a Fazenda Pública da instância, com 
fundamento em cumulação ilegal de pedidos; e concedendo -lhe a possibilidade de apresentação de 
novas petições no prazo de um mês a contar do trânsito em julgado da decisão, considerando -se estas 
novas oposições apresentadas na data da entrada da primeira (art. 4º n.º 4 CPTA/art. 2º alínea c) CPPT; 
doc. fls. 125/130).
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No exercício desta faculdade o recorrente apresentou nova petição de oposição (ora em apreço), 
por correio, com registo postal em 19.04.2007 (doc. fls. 34).

2. A decisão proferida no TAF Porto em 22.02.2007:
a) foi comunicada ao recorrente por carta registada em 27.02.2007, presumindo -se a notificação 

em 2.03.2007 (arts. 38º n.º 3 e 39º n.º 1 CPPT; doc. fls. 138).
b) o trânsito em julgado ocorreu em 12.03.2007 (art. 280º n.º 1 CPPT; art. 677º CPC).
c) o prazo de um mês para apresentação de novas petições teve como termo inicial 13.03.2007 e 

como termo final 23.04.2007 (o prazo esteve suspenso durante o período de férias judiciais da Páscoa, en-
tre 1.04.2007 e 9.04.2007; art. 279º als. c) e e) CCivil; art. 144º n.º 1 CPC; 22.04.2007  - Domingo).

Neste contexto é tempestiva a apresentação da petição de oposição por correio, com registo postal 
efectuado em 19.04.2007 (art. 150º n.º 2 alínea b) CPC; doc. fls. 31).»

1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. O despacho recorrido é, no que ora releva, do teor seguinte:
«DA CADUCIDADE DO DIREITO DE DEDUZIR OPOSIÇÃO
O Ministério Público suscitou a extemporaneidade da oposição; a questão da caducidade do direito 

de deduzir oposição, a proceder, prejudica o conhecimento das restantes questões pelo que incumbe 
dela já tomar conhecimento liminarmente.

Para o efeito, importam os seguintes factos, colhidos da análise do processo executivo apenso:
• A citação do oponente para a execução como responsável subsidiário ocorreu a 20.09.2005 (cfr. 

fls. 55, 56 e 57 dos autos de execução apensos);
• A presente oposição foi instaurada em 20.04.2007 (cf. fls. 3 dos presentes autos).
De acordo com o disposto no artigo 203º, n.º 1, alínea a) do CPPT, a oposição deve ser deduzida 

no prazo de 30 dias a contar da citação pessoal ou, não a tendo havido, da primeira penhora.
Como é jurisprudência assente, a oposição à execução funciona como uma contestação à pretensão 

do exequente, por outro lado, o processo de execução fiscal, não obstante corra perante os órgãos da 
administração tributária, tem natureza judicial – art. 103º n.º 1 da LGT.

O prazo conta -se nos termos do artigo 144º do CPC, ex vi do artigo 20º, n.º 2, do CPPT.
Constitui citação pessoal, a que é feita mediante entrega ao citando de carta registada com A/R 

– artigo 233º, n.º 1 e 2, alínea a), do CPC, ex vi do artigo 192º, n.º 1, do CPPT.
Assim, uma vez que a citação do aqui oponente para a reversão no processo de execução fiscal 

ocorreu em 20.09.2005, em 20.04.2007, data em que a Petição Inicial da presente oposição deu entrada 
neste Tribunal, estava já ultrapassado o prazo legalmente previsto.

Em face do exposto indefiro liminarmente a petição de oposição por extemporânea.»
3.1. Discordando do assim decidido, o recorrente sustenta que a oposição foi tempestivamente 

apresentada, uma vez que, tendo anteriormente apresentado (em 19/10/2005) uma oposição contra duas 
execuções fiscais contra si revertidas, na qualidade de responsável subsidiário, foi proferida sentença 
no TAF Porto, em 22/2/2007, transitada em julgado, absolvendo a Fazenda Pública da instância, com 
fundamento em cumulação ilegal de pedidos, mas dando -lhe a possibilidade de apresentação de novas 
petições no prazo de um mês a contar do trânsito em julgado dessa decisão e considerando -se as novas 
oposições apresentadas na data da entrada da primeira.

Por isso, tendo a presente petição dado entrada em 20/4/2007, foi apresentada dentro daquele 
período de um mês, ocorrendo erro de julgamento por parte do despacho recorrido.

3.2. A questão a decidir é, portanto, a de saber se a presente oposição foi apresentada dentro do 
prazo legal, sendo que, tratando -se de recurso interposto de despacho liminar de indeferimento, por 
caducidade do direito de oposição, o que importa apreciar é a verificação, ou não, de tal caducidade, 
em face dos elementos constantes dos autos, nomeadamente das datas em que os actos processuais 
aqui em causa foram praticados.

4. O despacho recorrido considerou que tendo a citação do oponente para a execução, como res-
ponsável subsidiário, ocorrido em 20/9/2005 (fls. 55, 56 e 57 dos autos de execução apensos) e tendo 
a presente oposição sido apresentada em 20/4/2007 (fls. 3 dos presentes autos), estava ultrapassado o 
prazo de 30 dias previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 203º do CPPT.

Mas, não é isso o que decorre dos autos.
Com efeito, constata -se (cfr. a cópia certificada da decisão que foi proferida, em 22/2/2007, no 

processo de oposição n.º 2250/05.4BRPRT do TAF do Porto  - fls. 125 a 130) que, tendo o ora recor-
rente deduzido em 19/10/2005 uma única oposição contra as execuções fiscais nºs. 338720201041460 
e aps. e 3387200101029908 e aps., tal oposição veio a ser rejeitada liminarmente (com fundamento 
em existência de ilegal cumulação de pedidos) e absolvida da respectiva instância a Fazenda Pública, 
sem prejuízo, de acordo com o que se exarou na mesma decisão, de o oponente apresentar novas pe-
tições no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da mesma e sem prejuízo (acrescenta -se na 
mesma decisão), de, se tal suceder, ou seja, caso sejam deduzidas, separadamente, novas oposições, 
as respectivas petições se considerarem apresentadas na data da entrada daquela primeira (que fora 
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deduzida no respectivo prazo legal), de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 4º do CPTA, aplicável 
subsidiariamente por força do preceituado na alínea c) do art. 2º do CPPT.

Ora, no caso, aquela decisão proferida no TAF Porto em 22/2/2007 foi comunicada ao recorrente 
por carta registada em 27/2/2007 (doc. de fls. 138), presumindo -se a notificação em 2/3/2007 (arts. 
38º n.º 3 e 39º n.º 1 do CPPT), pelo que o respectivo trânsito em julgado ocorreu em 12/3/2007 (nº 1 
do art. 280º do CPPT e art. 677º do CPC).

E, assim sendo, como aponta o MP, o prazo de um mês para apresentação de novas petições teve 
como termo inicial 13/3/2007 e como termo final 23/4/2007 (sendo que o dia 22/4/2007 foi um Do-
mingo e que o prazo esteve suspenso durante o período de férias judiciais da Páscoa, entre 1/4/2007 e 
9/4/2007 – cfr. o art. 279º, als. c) e e) do CCivil e o art. 144º n.º 1 do CPC).

Pelo que, em conclusão, tendo a petição inicial da presente oposição sido apresentada por cor-
reio, com o registo postal respectivo efectuado em 19/4/2007 (fls. 31), foi apresentada dentro daquele 
referido prazo legal (cfr. art. 150º n.º 2 alínea b) do CPC) e, consequentemente, deve considerar -se 
apresentada na data da entrada da primeira (nº 2 do art. 289º do CPCivil – e não o n.º 4 do art. 4º do 
CPTA – subsidiariamente aplicável, por força da alínea e) do art. 2º do CPPT, pois que a oposição à 
execução fiscal corresponde à oposição prevista nos arts. 813º e sgts. do CPC e na aplicação da norma 
subsidiária deve ter -se em conta «a natureza do caso omisso», independentemente da ordem por que 
vêm indicadas no art. 2º do CPPT).

A presente oposição tem, pois, que considerar -se apresentada tempestivamente.
Procedem, assim, as Conclusões do recurso, impondo -se, consequentemente, a revogação da 

decisão recorrida e a devolução dos autos ao Tribunal «a quo» para que aí prossigam seus termos.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em dar provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar a 

devolução dos autos ao Tribunal «a quo» para prolação de decisão de admissão liminar da petição, se 
outra causa obstativa da apreciação do mérito da causa, distinta da ora apreciada, não se verificar.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Maio de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Brandão de Pinho — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 11 de Maio de 2011.

Assunto:

Reclamação judicial. Prescrição do procedimento de contra -ordenação. Erro na forma 
de processo.

Sumário:

 I — A questão da prescrição do procedimento contra -ordenacional está coberta pelo 
trânsito em julgado da respectiva decisão de aplicação de coima.

 II — O conhecimento oficioso da prescrição a que alude o artigo 175.º do CPPT é o 
da dívida exequenda, e não o do procedimento de contra -ordenação.

Processo n.º 409/11 -30.
Recorrente: Ensigest — Gestão de Estabelecimentos de Ensino, 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 – ENSIGEST – Gestão de Estabelecimentos de Ensino, S.A., com os sinais dos autos, recorre 

para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 18 de Fevereiro 
de 2011, que, por erro na forma do processo insusceptível de convolação por intempestividade, inde-
feriu liminarmente a reclamação por si deduzida contra o despacho do Chefe de Finanças do Porto -5, 
concluindo as suas alegações de recurso nos termos seguintes:

1. O procedimento seguido pela recorrente, começando por suscitar a apreciação oficiosa da 
prescrição, através de requerimento, apresentado junto do órgão de execução, seguido de reclamação 
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nos termos do art.º 276.º do CPPT, por ilegalidade na fundamentação (justificação) da resposta dada 
pelo órgão de execução ao requerimento apresentado, é correcto.

2. A reclamação surge na sequência de ilegalidade cometida pelo órgão de execução. Uma ile-
galidade sobre a apreciação oficiosa da prescrição que lesa os legítimos interesses da ali reclamante. 
Portanto, uma situação perfeitamente enquadrável na previsão do art.º 276.º CPPT.

3. Por outro lado, a douta decisão em primeira instância carece de exactidão ao afirmar que 
o recorrente, tão só lançou mão da reclamação judicial prevista no art. 276.º do CPPT para pedir a 
prescrição do procedimento. Como se se tivesse dirigido directamente ao tribunal para pedir a pres-
crição do procedimento, quando de facto não foi isso que aconteceu.

Com efeito, na reclamação põe -se em causa a fundamentação do despacho, por estar ferida 
de ilegalidade, pelo que o reconhecimento oficioso da prescrição do procedimento será apenas uma 
consequência mediata do deferimento da reclamação.

4. Toda a argumentação apresentada pela reclamante, em sede de reclamação judicial, recai 
sobre a ilegalidade da fundamentação do despacho do órgão e contém todos os elementos necessários 
e suficientes para se poder ajuizar acerca da prescrição do procedimento. Daí que, pelas razões anun-
ciadas, o pedido final da reclamação judicial não pudesse deixar de ser o do reconhecimento oficioso, 
pelo tribunal, da prescrição do procedimento.

5. De facto, sendo o efeito imediato da declaração judicial da ilegalidade dos actos do órgão de 
execução, a anulação ou nulidade dos actos por este praticados e, que no caso concreto, o despacho 
e a informação subjacente que concentra toda a fundamentação da Administração para o não reco-
nhecimento oficioso da prescrição é, salvo melhor opinião, ilegal e abusivo. Conclui -se então que, por 
efeito mediato daquele julgamento de ilegalidade, tinha o Juiz a quo todos os elementos necessários 
para declarar, oficiosamente, o procedimento como prescrito, nos termos do artº 175º do CPPT.

6. Não o querendo fazer, deveria ao menos, depois de apreciada e julgada a ilegalidade, remeter 
o processo ao órgão de execução fiscal para que este refizesse o despacho proferido suprimindo ob-
viamente da sua fundamentação todas as ilegalidades apontadas.

7. Recorde -se que neste procedimento a recorrente limitou -se a seguir a posição anteriormente 
defendida no acórdão do STA de 25 -03 -2009 “processo n.º 0196/09 para estas situações em concreto, 
isto é,” no caso da prescrição, podendo ser conhecida oficiosamente pelo órgão de execução fiscal 
(artigo 175,º do CPPT), sempre assistirá à recorrente a possibilidade de requerer a extinção da exe-
cução com esse fundamento, daí abrindo a possibilidade de reclamação para o tribunal no caso do 
pedido ser indeferido, nos termos do artigo 276.º do CPPT»

Nestes termos,
Deve ser julgado procedente, por provado, o presente recurso e, em consequência, deverá o 

processo regressar ao Tribunal de 1ª Instância para que possa ser julgado o fundo da causa da recla-
mação judicial apresentada.

2 — Não foram apresentadas contra -alegações.
3  — O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Invoca a recorrente a correcção do procedimento por si seguido, suscitando a apreciação oficiosa 

da prescrição através de requerimento apresentado junto do órgão de execução, seguido de reclamação 
nos termos do artº 276.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.

E isto porque, em seu entender, podendo ser conhecida oficiosamente a prescrição pelo órgão de 
execução fiscal (artigo 175.º do CPPT), sempre lhe assistirá a possibilidade de requerer a extinção da 
execução com esse fundamento, daí abrindo a possibilidade de reclamação para o tribunal no caso 
do pedido ser indeferido.

Afigura -se -nos que carece de razão.
Como bem se sublinha na decisão recorrida o que a reclamante e ora recorrente invocou não foi 

a prescrição da dívida exequenda mas sim a do procedimento contra -ordenacional.
Ora a prescrição a que se refere o art.º 175.º do CPPT é a da dívida exequenda, e não a do pro-

cedimento judicial da infracção perseguida em processo de contra -ordenação, não fazendo até sentido 
falar -se naquele após a condenação do arguido, com trânsito em julgado.

Com efeito a questão da prescrição do procedimento contra -ordenacional está coberta pelo trân-
sito em julgado da respectiva decisão de aplicação da coima (cf., neste sentido Acórdãos do Supremo 
Tribunal Administrativo de 01.10.2008, recurso 408/08, e de 10.03.1999, recurso 022955, ambos in 
www.dgsi.pt) daí que não assista razão à recorrente ao pedir o conhecimento oficioso da prescrição 
pelo órgão de execução fiscal.

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
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É a de saber se, como decidido, se justifica o indeferimento liminar da reclamação deduzida  - tendo 
por objecto despacho de indeferimento do reconhecimento oficioso da prescrição do procedimento 
contra -ordenacional – por erro na forma de processo insusceptível de convolação.

5 – Na sentença objecto de recurso foram fixados os seguintes factos:
a) Em 12.02.2010, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3190201001009524 contra a 

executada e ora reclamante, “Ensigest – Gestão de Estabelecimentos de Ensino SA” para pagamento 
de coimas do ano de 2010, que lhe foram fixadas pela entidade competente nos seguintes processos de 
contra -ordenação: 3190200906065430; 3190200906065449; 3190200906065457; 3190200906065465; 
3190200906065473 e 319020090605481;

b) As decisões de fixação de coima foram notificadas à agora reclamante em 12.12.2009 – cfr. 
informação de fls. 65 dos autos;

c) O prazo de pagamento voluntário da coima fixada terminou em 21.01.2010;
d) A agora oponente não deduziu recurso judicial daquela fixação;
e) Em 08.04.2010, pela ora reclamante foi apresentado requerimento junto do processo executivo 

referido na alínea a) onde suscitou a prescrição do procedimento contra -ordenacional;
f) Em 27 de Abril de 2010 foram emitidos informação e despacho sobre o requerimento a que se 

refere a alínea anterior, que aqui se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais;
g) Em 28.04.2010, pelo ofício n.º 4766/3190 -10, foi a agora reclamante notificada da decisão 

tomada sobre o requerimento referido na alínea f);
6 – Apreciando
6.1 Do indeferimento liminar da reclamação por erro na forma do processo insusceptível de 

convolação
A sentença recorrida, a fls. a 95 a 101 dos autos, indeferiu liminarmente a petição inicial de re-

clamação por erro na forma de processo, insusceptível de convolação em recurso de contra -ordenação 
por intempestividade, pois que a reclamação foi apresentada muito para além do prazo legal para a 
dedução do recurso de contra -ordenação, que é, como se sabe, de 20 dias a contar da notificação da 
decisão de fixação da coima (artigo 79.º n.º 2 do RGIT).

Em face da alegação da reclamante de que o procedimento de contra -ordenação se encontra pres-
crito e do seu pedido de extinção da execução, formulados na petição inicial de reclamação apresentada 
(a fls. 13 a 18 dos autos) e objecto de despacho de indeferimento (a fls. 24 e 25 dos autos) do qual foi 
interposta reclamação, considerou o tribunal “a quo” que o fundamento invocado como motivo para a 
extinção da execução – a prescrição do procedimento de contra -ordenação – não constitui fundamento 
de reclamação e nem de oposição à execução fiscal, antes fundamento a alegar no próprio processo de 
contra -ordenação ou de Recurso de Contra -Ordenação, nos termos do artigo 80.º do Regime Geral das 
Infracções Tributárias, nos vinte dias posteriores à fixação de uma coima “artigo 79.º n.º 2, também 
do RGIT (cfr. sentença recorrida, a fls. 99 e 100 dos autos).

Alega, contudo, a recorrente que o procedimento por si seguido começando por suscitar a aprecia-
ção oficiosa da prescrição, através de requerimento, apresentado junto do órgão de execução, seguido 
de reclamação nos termos do art.º 276.º do CPPT, por ilegalidade na fundamentação (justificação) da 
resposta dada pelo órgão de execução ao requerimento apresentado, é correcto, pois que, alegadamente, 
teria na reclamação posto em causa a fundamentação do despacho, por estar ferida de ilegalidade, 
pelo que o reconhecimento oficioso da prescrição do procedimento será apenas uma consequência 
mediata do deferimento da reclamação e que por efeito mediato daquele julgamento de ilegalidade, 
tinha o Juiz a quo todos os elementos necessários para declarar, oficiosamente, o procedimento como 
prescrito, nos termos do artº 175º do CPPT, mais alegando que neste procedimento a recorrente 
limitou -se a seguir a posição anteriormente defendida no acórdão do STA de 25 -03 -2009 “processo 
n.º 0196/09 para estas situações em concreto, isto é,” no caso da prescrição, podendo ser conhecida 
oficiosamente pelo órgão de execução fiscal (artigo 175,º do CPPT), sempre assistirá à recorrente a 
possibilidade de requerer a extinção da execução com esse fundamento, daí abrindo a possibilidade 
de reclamação para o tribunal no caso do pedido ser indeferido, nos termos do artigo 276.º do CPPT” 
(cfr. as conclusões das suas alegações de recurso, supra transcritas).

Vejamos.
Como bem diz a sentença recorrida (fls. 99 e 100 dos autos), a alegada prescrição do procedimento 

de contra -ordenação  - invocada pela ora recorrente como fundamento do requerimento oportunamente 
dirigido ao Serviço de Finanças que está na origem do despacho de indeferimento reclamado – cons-
titui vício do procedimento sancionatório a alegar no próprio processo de contra -ordenação (na fase 
de defesa do arguido – artigos 70.º e 71.º do RGIT) ou em recurso judicial da decisão de aplicação da 
coima, a deduzir no prazo de 20 dias após a notificação desta, nos termos dos artigos 79.º n.º 2 e 80.º 
e ss. do RGIT.

Ultrapassada aquela fase processual e esgotado o prazo para o recurso da decisão sem que este 
seja deduzido, a questão da prescrição do procedimento contra -ordenacional fica coberta pelo trânsito 
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em julgado da respectiva decisão de aplicação da coima (cfr. o Acórdão deste Supremo Tribunal de 1 
de Outubro de 2008, rec. n.º 0408/08), tornando -se insindicável pelo arguido.

Inconscientemente, ou não, terá a recorrente logo ab initio, no requerimento que dirigiu ao Ser-
viço de Finanças no qual solicitava o reconhecimento oficioso da prescrição do procedimento contra-
-ordenacional, laborado num equívoco – o de considerar que o conhecimento oficioso da prescrição 
pelo Serviço de Finanças, ou pelo Tribunal na falta deste, a que se refere o artigo 175.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) teria por objecto, não apenas as dívidas exequendas, mas 
igualmente o procedimento contra -ordenacional no termo do qual foram aplicadas as coimas exequendas.

Não é assim, contudo, como bem sublinha o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto 
deste Tribunal e decorre de jurisprudência já firmada em face do Código de Processo Tributário (cfr. 
os Acórdãos deste Supremo Tribunal de 18 de Fevereiro de 1998, rec. n.º 22.195 e de 10 de Março de 
1999, rec. n.º 22.955) e que vale integralmente em relação aos artigos 175.º e 204.º n.º 1, alínea d) do 
CPPT (cfr. o Acórdão deste Tribunal de 1 de Outubro de 2008, rec. n.º 408/08): a prescrição de conhe-
cimento oficioso a que se refere o artigo 175.º do CPPT é a prescrição da dívida exequenda, podendo, 
naturalmente, quando a dívida exequenda respeite a coima abranger a prescrição das coimas (cfr. o 
n.º 2 do artigo 176.º do CPPT e o artigo 34.º do RGIT), mas não a prescrição do procedimento contra-
-ordenacional, que é o fundamento invocado pela recorrente na sua reclamação.

O Acórdão deste Tribunal invocado pela recorrente na conclusão 7.ª das suas alegações de recurso 
e que, no trecho transcrito, alegadamente sustenta o percurso processual que teria seguido – Acórdão de 
25 de Março de 2009, rec. n.º 196/09 – não se pronunciou, ao contrário do que alegação do recorrente 
pretende sugerir, sobre a prescrição do procedimento por contra -ordenação (questão de modo nenhum 
contemplada no Acórdão), mas sobre a prescrição da dívida exequenda, sendo relativamente a esta 
que afirma que «no caso da prescrição, podendo ser conhecida oficiosamente pelo órgão de execução 
fiscal (artigo 175,º do CPPT), sempre assistirá à recorrente a possibilidade de requerer a extinção da 
execução com esse fundamento, daí abrindo a possibilidade de reclamação para o tribunal no caso 
do pedido ser indeferido, nos termos do artigo 276.º do CPPT».

Tal argumentação não é, pelas razões expostas, transponível para o caso dos autos, no qual não se 
requereu o conhecimento da prescrição das dívidas exequendas mas a prescrição do próprio procedimento 
contra -ordenacional, daí que não possa nela encontrar a recorrente qualquer apoio à sua pretensão.

Impõe -se, pois, pelo exposto, negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida que 
nenhuma censura merece.

Decisão
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 11 de Maio de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 11 de Maio de 2011

Assunto:

Preterição de formalidade essencial. Audiência do interessado.

Sumário:

 I — A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito 
pode efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, pelo direito 
de audição antes da liquidação (artigos 267.º da CRP e 60.º da LGT).

 II — A preterição da formalidade que constitui o facto de não ter sido assegurado o 
exercício do direito de audiência só pode considerar -se não essencial se se de-
monstrar que, mesmo sem ela ter sido cumprida, a decisão final do procedimento 
não poderia ser diferente.

Processo n.º 833/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Matilde Vasconcelos & Filhos, 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 – A Representante da Fazenda Pública, não se conformando com a decisão do Mmo. Juiz do TAF 
de Aveiro que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Matilde Vasconcelos & Filhos, 
Lda., com sede em Esgueira, Aveiro, contra as liquidações adicionais de IMT e de IS, dela vem interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1) A liquidação adicional de IMT e IS que foi objecto de impugnação diz respeito ao facto de ter 
sido considerado como valor da matéria colectável um valor superior ao considerado inicialmente na 
liquidação.

2) O tribunal a quo conclui enfermar o acto de liquidação impugnado do vício de forma por pre-
terição do disposto no art.º 60.º, n.º 1 da LGT.

3) A Fazenda Pública não põe em causa que no presente caso o contribuinte não foi previamente 
ouvido antes da liquidação. O que põe em causa é que o tribunal a quo não tenha feito aplicação do 
princípio do aproveitamento do acto.

4) Pois embora a liquidação tenha sido realizada sem ter sido assegurado o princípio da parti-
cipação da recorrida na decisão ora em crise, a preterição dessa formalidade legal não acarreta, sem 
mais, a anulabilidade do acto, “pois de acordo com tal princípio deverá entender -se que não se jus-
tifica a anulação, apesar da preterição de direito de audição, nos casos em que se apure no processo 
contencioso que, se a audiência tivesse sido realizada, o interessado não teria a possibilidade de apre-
sentar 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” conforme tem sido 
entendido pelo STA.

5) Os impugnantes imputaram ao acto de liquidação impugnado, para além do vício de preterição 
do direito de audição, o vício de ilegalidade das liquidações adicionais de IMT e Imposto de Selo.

6) Na sentença recorrida apreciou -se a questão da legalidade da liquidação adicional de 
IMT e IS decorrentes de avaliação patrimonial sequente a distrate da escritura de compra e 
venda de imóvel, considerando -se que a impugnante não tem razão e que como tal improcede a 
impugnação.

7) A sentença recorrida refere inclusivamente “a própria impugnante reconheceu que o imposto era 
devido e antes de ser celebrada a escritura designada de distrate procedeu ao pagamento de IMT”.

8) Ora, no caso dos autos, resulta da decisão com toda a clareza que se a obrigação legal de audi-
ência tivesse sido cumprida, a decisão final do procedimento não poderia ser diferente.

9) E partindo de tal pressuposto, é de aplicar o princípio geral do aproveitamento do acto admi-
nistrativo.

10) Consequentemente, face à solução encontrada para a questão da legalidade da liquidação, a 
falta de audiência prévia da impugnante não era susceptível de influenciar a decisão tomada.

11) Com efeito, a eventual participação da recorrida no procedimento de liquidação deve considerar-
-se irrelevante perante a constatação da solução dada pelo tribunal a quo à questão da legalidade da 
liquidação.

12) Assim, ao contrário do decidido, deve entender -se que seria de aplicar o princípio do apro-
veitamento do acto, por a decisão tomada ser a única concretamente possível, por o tribunal recorrido 
ter considerado que o acto de liquidação não sofria de ilegalidade.

13) A douta sentença sob recurso não fez uma aplicação correcta do art.º 60.º, n.º 1, alínea a) da 
LGT.

Contra -alegando, veio a impugnante dizer que:
I. Foi objecto de impugnação judicial a liquidação adicional de IMT e Imposto de Selo cobrada 

à ora recorrida pela Fazenda Pública;
II. No âmbito de tal impugnação foi proferida douta sentença, na qual considerou o tribunal a quo 

não ter sido respeitado o direito de audição previsto no n.º 1 do artigo 60.º da LGT;
III. Como tal, tal liquidação estaria inquinada de vício de forma, devendo, por isso, ser anulada;
IV. Respeitando -se deste modo o disposto não só no n.º 5 do artigo 267.º da CRP (na redacção de 

1997, vigente à data de aprovação da LGT);
V. Mas também, o n.º 3 do artigo 103.º da CRP.
VI. Dos autos, e da respectiva sentença, não se pode de todo concluir que ainda que a obrigação 

legal de audiência tivesse sido cumprida, a decisão final do procedimento não poderia ser diferente.
VII. Não havendo assim lugar à aplicação do princípio do aproveitamento do acto administrativo, 

como tal no caso concreto,
VIII. Deveria a recorrida não só ter sido ouvida antes da liquidação,
IX. Mas ainda ter -lhe sido comunicado o respectivo projecto de decisão e correspondente funda-

mentação, de modo a permitir um exercício cabal do seu direito de audição prévia.
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.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1. Por escritura de compra e venda de 11 de Maio de 1988, a sociedade “Matilde Vasconcelos 

& Filhos, Lda.” vendeu à sociedade “Cunha Queirós, Comércio de Material Eléctrico, Lda.” o prédio 
escrito na matriz urbana da freguesia de Esgueira, inscrito sob o número 3919, parte do descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aveiro sob o n.º cinquenta mil e setecentos e noventa e oito, do 
livro B – cento e trinta e dois e, duplicadamente, na freguesia de Santa Joana, sob o número cento e 
quarenta e oito;

2. A aquisição referida em 1., não pode ser objecto de registo, por não possuir o imóvel a corres-
pondente licença de utilização;

3. Por escritura intitulada de distrate de compra e venda realizada a 21 de Dezembro de 2004 
entre as sociedades referidas em 1. consta “que, por escritura de compra e venda de onze de Maio de 
mil novecentos e oitenta e oito, iniciada a folhas quarenta e sete, verso, do livro de notas para escrituras 
diversas número cento e nove -D, deste Cartório, a sociedade “Matilde Vasconcelos” vendeu à sociedade 
“Cunha Queirós” o seguinte imóvel (…)”. Que o mencionado acto ainda não foi objecto de registo, 
por não ter sido emitida para o imóvel licença de utilização que à data da mencionada escritura não era 
exigida. Que, pela presente escritura, distratam o aludido contrato de compra e venda a cujo imóvel 
atribuem o valor de quinze mil novecentos e sessenta e um euros e cinquenta e três cêntimos”;

4. Por referência ao acto notarial referido em 3., foi pago IMT no montante de € 2.891,73 (dois 
mil e oitocentos e noventa e um euros e setenta e três cêntimos);

5. A 25 de Janeiro de 2005, foi entregue declaração para inscrição e actualização do prédio em 
causa nestes autos ao Serviço de Finanças competente;

6. A 12 de Setembro de 2008 foi a impugnante notificada da liquidação adicional de IMT e Im-
posto de Selo, no valor, respectivamente, de € 18.352,22 (dezoito mil e trezentos e cinquenta e dois 
euros e vinte e dois cêntimos) e € 2.258,73 (dois mil e duzentos e cinquenta e oito euros e setenta e 
três cêntimos);

7. A impugnante reclamou graciosamente das liquidações a 27 de Outubro de 2008;
8. A 16 de Março de 2009 a impugnante foi notificada do indeferimento da reclamação referida a 7..
9. A impugnante não foi notificada para exercer o seu direito de audição.
III – Vem o presente recurso interposto pela representante da Fazenda Pública da decisão do 

Mmo. Juiz do TAF de Aveiro que, concluindo não se poder considerada sanada a falta de notificação 
para exercício do direito de audição, nos termos exigidos pelo artigo 60.º da LGT, julgou procedente 
a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida contra as liquidações de IMT e IS decorrentes de 
avaliação patrimonial sequente a distrate da escritura de compra e venda de imóvel.

Alega a recorrente que não põe em causa que no presente caso a contribuinte não foi previa-
mente ouvida antes da liquidação; todavia, a preterição dessa formalidade legal não era susceptível de 
influenciar a decisão tomada, pelo que, de acordo com o princípio do aproveitamento do acto, deve 
considerar -se irrelevante.

Vejamos. Não há dúvida que a impugnante, aqui recorrida, foi notificada das liquidações impug-
nadas sem lhe ter sido dada a possibilidade de exercer o seu direito de audição, que lhe é reconhecido, 
como sabemos, pelo disposto no artigo 267.º da CRP e 60.º da LGT.

É certo que a doutrina e a jurisprudência têm vindo a sublinhar que a preterição dessa formalidade 
pode, em certos casos, degradar -se em formalidade não essencial e, portanto, ser omitida sem que daí 
resulte qualquer ilegalidade determinante da anulação do acto.

Assim, não se justificará a anulação do acto nos casos «em que se apure no processo contencioso 
que, se ela tivesse sido realizada, o interessado não teria possibilidade de apresentar elementos novos 
nem deixou de pronunciar -se sobre questões relevantes para determinar o conteúdo da decisão final, 
ou acabou por ter oportunidade de pronunciar -se, em procedimento de segundo grau (reclamação 
graciosa ou recurso hierárquico), sobre questões sobre as quais foi indevidamente omitida a audiência 
no procedimento de primeiro grau»  - cfr. Diogo Leite Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge 
Lopes de Sousa, in Lei Geral Tributária Anotada, 3.ª edição, pág. 290.

Também neste sentido, no acórdão deste Tribunal de 10/11/2010, proferido no recurso n.º 671/10, 
se afirma que «A preterição da formalidade que constitui o facto de não ter sido assegurado o exercício 
do direito de audiência só pode considerar -se não essencial se se demonstrar que, mesmo sem ela ter 
sido cumprida, a decisão final do procedimento não poderia ser diferente».

Ou seja, a degradação daquela formalidade em formalidade não essencial só ocorrerá quando, 
atentas as circunstâncias, a intervenção do interessado se tornou inútil, seja porque o contraditório já 
se encontre assegurado, seja porque não haja nada sobre que ele se pudesse pronunciar, seja porque, 
independentemente da sua intervenção e das posições que o mesmo pudesse tomar, a decisão da Ad-
ministração só pudesse ser aquela que foi tomada (Ac. STA de 3/3/2004, no recurso n.º 1240/02).

Ora, não é essa a hipótese dos autos.
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De facto, como se salienta na decisão recorrida, resultando as liquidações adicionais impugnadas 
do facto de ter sido considerado como valor da matéria colectável um valor superior ao considerado 
inicialmente na liquidação, é manifesto que não se está perante uma situação de absoluta impossibilidade 
de a decisão do procedimento de liquidação ser influenciada pela audição da impugnante.

E não colhe o argumento avançado pela recorrente de que, como a sentença recorrida concluiu, 
sendo legal a liquidação, de resto até reconhecida pela própria impugnante que até procedeu ao paga-
mento do imposto que era devido, a falta de audiência prévia não era assim susceptível de influenciar 
a decisão tomada.

Com efeito, o que se afirma na decisão recorrida é que, não estando em causa a exigência do 
imposto, tanto mais que até a impugnante procedeu inicialmente ao seu pagamento, e dessa forma 
aceitando que o mesmo era devido, o que a impugnante contesta é a alteração do valor patrimonial 
tributável que deu origem às liquidações adicionais impugnadas.

Ou seja, tendo a impugnante invocado como fundamentos da impugnação quer a preterição de 
formalidades essenciais (falta de audição do interessado) quer a não concordância com o valor da matéria 
colectável que serviu de base às liquidações, embora se diga na decisão recorrida que a impugnante 
quanto a esta parte não tem razão, já que não vem posta em causa a exigência dos impostos liquidados, 
o certo é que o Mmo. Juiz a quo não apreciou em concreto a legalidade dos montantes apurados.

E, relativamente a estes, nada nos garante que sempre seriam os mesmos caso tivesse havido lugar 
à audição da impugnante.

Assim sendo, haverá que concluir -se, pois, que o direito de audiência não podia, neste caso, dei-
xar de ser assegurado, pelo que a decisão recorrida ao julgar preterida tal formalidade legal nenhuma 
censura nos merece.

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 1/8.

Lisboa, 11 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 11 de Maio de 2011.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Remessa do processo para o tribunal competente. Prazo.

Sumário:

 I — Uma vez declarada a incompetência do STA, em razão da hierarquia, para o 
conhecimento do recurso, a parte tem 14 dias a contar da notificação da decisão 
que a declare, para requerer a remessa do processo ao tribunal competente.

 II — Não tendo observado esse prazo, o requerimento que solicita essa remessa tem 
necessariamente de ser indeferido.

Processo n.º 921/10 -30.
Recorrente: Cândida de Sousa Oliveira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Cândida de Sousa Oliveira, melhor identificada nos autos, vem recorrer do despacho de Mmº 
Juiz do TAF de Penafiel que indeferiu, por falta de fundamento legal (artigo 18.º n.º 2 do CPPT), o seu 
pedido de remessa dos autos para o TCA Norte, formulando as seguintes conclusões:

a) A douta sentença incorreu, por falta de fundamentação ou abstendo -se de pronuncia, em nulidade 
prevista no n.º 1 do art.º 125.º do CPPT.

b) Deve, consequentemente, ser anulada, com a consequente baixa dos autos ao Tribunal “a quo” 
para reforma da decisão, nos termos do n.º 2 do art.º 731.º do CPC.

c) Para determinação da competência hierárquica, à face do preceituado no artº 280º, nº1 do 
C.P.P.T., o que é relevante é que o recorrente nas alegações de recurso e respectivas conclusões, suscite 
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qualquer questão de facto ou invoque, como suporte da sua pretensão, factos que não foram dados como 
provados na decisão recorrida.

d) Além da invocada falta de citação da executada, em matéria de factos provados em matéria de 
direito, a recorrente, também invocou a excepção peremptória da prescrição do processo executivo e 
fiscal 4219200201028901 dos anos de 1998 e 1999 em sede de IRS.

e) Verifica -se, assim, que a recorrente procede à afirmação dos factos que não foram estabelecidos 
pelo tribunal a quo, e manifesta divergência com o decidido em sede de matéria de facto, pretendendo 
daí retirar apoio para a sua fundamentação de direito,

f) A jurisprudência do Supremo Tribunal tem vindo a entender que, na delimitação da compe-
tência do Supremo Tribunal Administrativo em relação à de Tribunal Central Administrativo, deve 
entender -se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que 
nas conclusões das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada 
na decisão recorrida ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na 
decisão recorrida, independentemente da atendibilidade ou relevo desses, factos para o julgamento 
da causa,

g) Verificou -se, pois, a incompetência do Supremo Tribunal Administrativo já que versando o 
recurso, também, matéria de facto, seria competente para dele conhecer o Tribunal Central Administra-
tivo Norte — art.º 280.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, tal como requereu 
por duas vezes a recorrente.

h) Tinha o Tribunal “a quo” o poder -dever de, aquando da recepção do pedido de remessa dos autos 
para o Tribunal Central Administrativo Norte e mesmo antes de emitir despacho de fls 112, decidir da 
verificação ou não da incompetência absoluta.

i) Além de que, houve errada interpretação dos factos provados pelo meritíssimo juiz, quando 
considera que, “Já depois de decorrido o prazo legal do art.º 280º do n.º do CPPT, não podendo por 
isso considerar -se este segundo requerimento constitui uma renovação do recurso”

j) Ora vejamos, da sentença notificada à oponente em 2009 -06 -04, declarou a reclamante a sua 
intenção da mesma recorrer para o Competente Tribunal Superior, de fls. 79.

k) O mesmo foi admitido por despacho para o Colendo Supremo Tribunal Administrativo — Sec-
ção de Contencioso Tributário, de fls. 80, em 2009 -06 -26.

1) Não o tendo feito, tinha aquele Tribunal o dever -dever de apreciar aquela matéria, o que fez no 
despacho recorrido, sob pena na de violar como violou, o princípio da economia processual, na medida 
em potencia a prática de actos inúteis.

m) Voltando ao caso dos autos, a remessa dos autos ao Tribunal Central Administrativo Norte 
depende de requerimento da parte nesse sentido, o que a acontecer seria pela terceira vez, não deixaria 
de ser um acto inútil, o que é proibido por lei, nos termos do art.º 137.º do Código do Processo Civil 
(CPC).

n) Sob pena de violar, como violou, o princípio da economia processual, na medida eia que po-
tencia a pratica de actos inúteis.

2 – A Fazenda Publica não contra -alegou.
3 – O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 -Com interesse para o conhecimento do recurso, os autos revelam as seguintes incidências pro-

cessuais na sua tramitação:
 - Sentença do TAF de Penafiel que julga a oposição à execução fiscal deduzida totalmente 

improcedente - fls. 66 e seguintes;
 -Requerimento de interposição de recurso para o STA - fls.79;
 -Requerimento solicitando a alteração de interposição de recurso do STA para o TCA Norte, para 

o efeito se alegando fundar -se também em matéria de facto -fls.86;
 - Despacho do M.mo Juiz do TAF de Penafiel que indefere esse pedido de alteração e ordena que, 

após trânsito, a remessa dos autos para o STA - fls. 112;
 - Remessa dos autos para o STA - fls.117;
 -Despacho do M.mo Juiz Relator do STA que julga o tribunal incompetente e declara competente 

o TCA Norte -fls. 124 e seguintes;
 - Nada tendo sido requerido, os autos são remetidos ao TAF de Penafiel -fls. 133;
 - Despacho do M.mo Juiz do TAF de Penafiel que ordena a remessa dos autos ao TCA Norte -fls. 

134;
 -Despacho do M.mo Juiz Relator do TCA Norte que, entendendo que a remessa dependia de re-

querimento da parte (artigo 18.º n.º 2 do CPPT), ordena que, após trânsito, os autos sejam devolvidos 
ao TAF de Penafiel -fls. 141;

 -Remessa dos autos ao TAF de Penafiel - fls. 146;
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 - Requerimento solicitando o envio dos autos ao TCA Norte - fls.159 e seguinte;
5 - O despacho sob recurso tem o teor integral que segue:
Fls.159: A recorrente vem requerer a subida do recurso ao Venerando Tribunal CentralAdminis-

trativo Norte, juntando dois requerimentos apresentados em 8/7/2009.
A recorrente não tem razão. 
Por um lado sobre esse requerimento já foi proferido despacho em 11/9/2009, notificado à recor-

rente (fls. 112 e 115).
Por outro lado, o requerimento é intempestivo.
Com efeito, o requerimento agora apresentado deveria ter sido apresentado aquando da notificação 

à recorrente do douto acórdão do Colendo Supremo Tribunal Administrativo.
O requerimento agora apresentado é intempestivo e carece de fundamento legal, conforme resulta 

do douto despacho do Venerando Tribunal Central Administrativo Norte de fls. 141, já notificado à 
recorrente.

Pelo exposto, indefere -se a requerida remessa dos autos ao Venerando Tribunal Central Adminis-
trativo Norte, por falta de fundamento legal (art. 18º, n.º 2, do CPPT).

Relativamente ao requerimento para revogar a notificação da conta de custas, o mesmo não tem 
fundamento pelo que vai indeferido.

#) Notifique.
#) Proceda -se à digitalização do despacho (art 4.º da Portaria n.º 1417/2003, de 30 de Dezem-

bro).
O recurso vem interposto do precedente despacho que inferiu à ora recorrente o pedido que for-

mulara no sentido do envio do recurso interposto para o TCA Norte.
Alega para o efeito, em suma, que a decisão não se encontraria fundamentada ou que se teria 

abstido de pronúncia, desenvolvendo ainda argumentação no sentido de concluir -se que a competência 
para o conhecimento do recurso caberia ao TCA, dado envolver o conhecimento de matéria de facto, 
concluindo, por último, que a exigir -se novo requerimento para a remessa dos autos para o TCA, seria 
a terceira vez que tal aconteceria, redundando num acto inútil, o que seria proibido por lei — artigo 
137.º do CPC.

Vejamos, então.
Diga -se desde já que nenhuma razão assiste à recorrente quando defende que o despacho sob 

recurso não se encontra fundamentado ou que teria omitido qualquer pronúncia.
De facto, o despacho é bem explícito quanto aos motivos que conduziram ao indeferimento da 

requerida remessa dos autos para o TCA, como claramente se alcança do que acima se deixou transcrito, 
não se tendo omitido qualquer pronúncia a respeito de questão que importava enfrentar, sendo certo 
que em suporte de tal pretensão a ora recorrente se limitara a invocar que já anteriormente requerera 
essa remessa.

No que concerne à competência do TCA para o conhecimento do recurso, importa realçar que tal 
nunca é posto em causa nos autos, tendo, inclusive, transitado em julgado o despacho do M.mo Juiz 
Relator deste Supremo Tribunal que declarou essa competência (fls. 124 e seguintes).

Daí que debalde se mostra o esforço argumentativo que a esse propósito a recorrente desenvolve 
nas conclusões da sua alegação.

O problema que a recorrente defronta no deferimento da sua pretensão reside tão somente na 
circunstância de não ter respeitado o prazo de 14 dias após a notificação do despacho que declarou a 
incompetência do STA, estabelecido para o efeito no n.º 2 do artigo 18. do CPPT.

Sendo assim, bem se andou na decisão recorrida ao concluir -se pela extemporaneidade do reque-
rimento em que se pedia a remessa ao TCA.

Certo que a recorrente a fls. 85 requerera a alteração da interposição do recurso do STA para o TCA 
Norte, mas a verdade é que não reagiu ao indeferimento desse pedido, desse modo deixando transitar 
em julgado o assim decidido — “sibi imputet”.

De igual modo passivo foi o seu comportamento perante o decidido pelo M.mo Juiz Relator do 
TCA Norte, a fls. 141, que ordenara a devolução dos autos ao TAF de Penafiel com fundamento no 
facto de não ter sido requerida pela parte a remessa dos autos para aquele tribunal, o que ocasionou 
que tivesse igualmente transitado em julgado —“sibi imputet”.

Neste contexto, torna -se evidente não só a manifesta utilidade, mas mesmo a imprescindibilidade 
da remessa dos autos para o TCA ter sido requerida no prazo definido no já citado artigo 18.º, n.º 2 do 
CPPT.

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

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

Lisboa, 11 de Maio de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Valente 
Torrão. 
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 Acórdão de 18 de Maio de 2011.

Assunto:

Renúncia a Mandato. Efeitos.

Sumário:

A renúncia ao mandato judicial apenas produz efeitos com a notificação do acto de 
renúncia ao mandante, notificação que tem de ser pessoal e com a cominação de 
que se não for constituído novo mandatário no prazo de 20 dias, no caso de ser 
obrigatória essa constituição, a inércia conduz à suspensão da instância sendo a 
falta do autor.

Processo n.º 89/11 -30.
Recorrente: Carlos António Santo Tirso Nogueira.
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. CARLOS ANTÓNIO SANTOS TIRSO NOGUEIRA, com os demais sinais dos autos, recorre 
da decisão, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, de absolvição da Fazenda Pública 
da instância no processo de oposição que aquele deduziu à execução fiscal contra si revertida para 
cobrança de dívida à Segurança Social, com fundamento na falta de constituição de novo mandatário 
após a renúncia ao mandato por parte do advogado subscritor da petição inicial.

Rematou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) Em 14 de Abril de 2010, foi o Recorrente notificado, no âmbito destes autos de oposição à 

execução, do despacho que ordenava o cumprimento do disposto no artigo 39.º, n.º 1, do CPC.
B) A sentença recorrida decidiu absolver a Fazenda Pública da instância, determinando a extinção 

desta, com fundamento no facto do Recorrente não haver junto aos autos procuração forense a constituir 
mandatário, no prazo de dez dias que lhe foi concedido.

C) Ao decidir como decidiu, o Tribunal a quo fez uma errónea interpretação e aplicação das normas 
constantes dos artigos 33.º e 39.º, ambos do CPC.

D) Os efeitos da renúncia ao mandato encontram -se estabelecidos no n.º 3 do artigo 39.º, o qual 
prescreve que, no caso de processos em que é obrigatória a constituição de advogado, a renúncia não 
produz efeitos antes de decorrido o prazo de vinte dias, contados da notificação da renúncia ao Recor-
rente  - até ao termo do mencionado prazo, o mandatário renunciante terá de prosseguir com o patrocínio 
do seu constituinte, se este entretanto não constitui novo mandatário; findo esse prazo, se a falta for do 
Autor, suspende -se a instância, e se for do réu, o processo segue os seus termos; à revelia deste.

E) O despacho mencionado em A), ordenou a notificação do Recorrente para os termos do n.º 1 do 
artigo 39.º C.P.C., pelo que, nos termos da disposição legal supracitada, a consequência da não junção de 
procuração em resposta a essa notificação é a suspensão da instância, no fim do prazo de vinte dias.

F) Não se prevê em norma alguma a possibilidade de ser ordenada a extinção da instância com 
este fundamento.

G) Este regime, que resulta claramente do citado n.º 3 do artigo 39.º C.P.C., aqui aplicável ex vi a 
alínea e) do artigo 2º do Código de Processo e Procedimento Tributário (CPPT), é o regime específico 
previsto pelo legislador para as situações de renúncia do mandato na pendência do processo judicial, 
como foi o caso dos autos.

H) Não se vislumbra qualquer motivo, nem foi apresentada qualquer fundamentação legal, para 
o Mmº Tribunal a quo não haver feito aplicação deste regime.

I) O regime do artigo 33.º do CPC não pode ter aplicação no caso dos presentes autos porquanto, 
conforme a jurisprudência tem vindo a ensinar, trata -se de uma disposição aplicável nos casos em que 
existe ab initio falta de constituição de mandatário – ou seja, quando a intervenção da parte é desacom-
panhada de mandatário desde o início do processo judicial  - ou que o mandato cessa no decurso da acção 
por outro motivo que não seja a revogação ou a renúncia – por exemplo, por morte do mandatário, ou 
por suspensão da sua inscrição na Ordem dos Advogados.

J) Havendo o legislador previsto um regime específico para a cessação do mandato por revogação 
ou renúncia, absolutamente distinto do que previu para as situações de falta de constituição de manda-
tário, impõe -se a aplicação das disposições legais aplicáveis à concreta situação.

K) Equivale isto por dizer que a extinção da instância nos casos em que exista renúncia do man-
datário na pendência de acção judicial carece de qualquer suporte legal ou sustentação jurídica.
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L) Pelo que deveria o Mmº. Juiz a quo ter ordenado a suspensão da presente instância, ao invés 
da extinção da mesma, mediante a absolvição da Recorrida, por ser essa a solução propugnada pelo 
referido artigo 39.º CPC, aqui aplicável.

M) Diga -se ainda que, conforme supra se expôs, o Mmº Juiz ordenou a notificação do Recorrente 
para os termos do n.º 1º do artigo 39.º CPC.

N) Não pode o Tribunal ordenar a notificação nos termos de uma determinada norma e 
ao mesmo tempo extrair dessa notificação as consequências inerentes ao regime de uma norma 
substancialmente diferente no seu campo de aplicação, nos seus efeitos e na sua ratio, como é o 
artigo 33.º do C.P.C.

O) Analisada a sentença ora posta em crise, deparamo -nos com um iter argumentativo sustentado 
inteiramente na disposição do artigo 33.º do CPC, ignorando por completo a existência do regime 
previsto no artigo 39.º do mesmo diploma legal.

P) Certo é que não existe qualquer previsão legal que permita ao Tribunal absolver o Réu da 
instância no caso em que existe renúncia ao mandato por parte do mandatário do Autor; e a aplicação 
do artigo 39.º do CPC ao caso vertente imporia, só por si, decisão substancialmente diferente da que 
resulta da sentença ora posta em crise.

Q) Ao decidir como decidiu, o Tribunal a quo incorreu em erro na subsunção dos factos ao direito 
constituído, interpretando de forma errónea as disposições legais contidas nos artigos 33.º e 39.º do 
Código de Processo Civil.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu parecer favorável ao provimento do recurso, 

com a seguinte argumentação:
«...como bem sublinha o recorrente, o regime do art. 33º do Código de Processo Civil é apenas 

aplicável aos casos em que, de início, a parte não tenha constituído advogado.
Havendo revogação ou renúncia do mandato rege o disposto no art. 39º do Código de Processo 

Civil.
Assim resulta do art. 39.º, nº. 3 do Código de Processo Civil que, nos casos em que é obrigatória a 

constituição de advogado, se a parte, depois de notificada da renúncia, não constituir novo mandatário 
no prazo de vinte dias, suspende -se a instância, se a falta for do autor.

Assiste razão ao recorrente quando afirma que a decisão recorrida ignorou por completo o regime 
previsto nesta norma.

Nestes termos somos de parecer que o recurso merece provimento, devendo ser revogado o jul-
gado recorrido.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A decisão recorrida absolveu a Fazenda Pública da instância de oposição a execução fiscal 

instaurada com vista à cobrança de dívida no montante de 9.612.290$00 com fundamento na falta 
de constituição de novo mandatário após a renúncia ao mandato por parte do advogado subscritor da 
petição inicial de oposição.

Segundo a decisão, “O oponente, regularmente notificado da renúncia operada, e para constituir 
novo mandatário, sob pena de não o fazendo ser a ré absolvida da instância, dada a obrigatoriedade 
de constituição de mandatário, nada fez.

Prescreve o artigo 6º, nº. 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, “É obrigatória 
a constituição de advogado nas causas judiciais cujo valor exceda o décuplo da alçada do tribunal 
tributário de 1.ª instância, bem como nos processos da competência do Tribunal Central Administrativo 
e do Supremo Tribunal Administrativo.”.

(...) Os presentes autos têm o valor de 9.612.290$00, pelo que, ultrapassando o limite legal fixado, 
obrigam à constituição de mandatário.

Dispõe o artigo 33º do Código de Processo Civil que se a parte não constituir advogado, sendo o 
patrocínio obrigatório, o tribunal oficiosamente ou a requerimento da parte contrária, fá -la -á notificar 
para o constituir dentro de certo prazo, sob pena de o réu ser absolvido da instância.

Assim sendo, e sob pena de se beneficiar o oponente pela sua inércia na constituição de novo 
mandatário, beneficiando de alargamento do prazo com eventual aproveitamento da prescrição, impõe-
-se a absolvição da ré da instância, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 33º e 288º, 
n.º 1, alínea e), do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, absolve -se a Fazenda Pública da Instância, que assim se extingue (artigos 494º, 
alínea h), e 288º, n.º 1, alínea e), do Código de Processo Civil)”.

O Oponente, ora Recorrente, imputa à decisão erro de julgamento por errónea interpretação e 
aplicação das normas contidas nos artigos 33.º e 39.º, ambos do Código de Processo Civil, já que, na sua 
óptica, não existe qualquer previsão legal que permita ao Tribunal absolver o réu da instância quando 
existe renúncia ao mandato por parte do mandatário do autor/oponente.

Vejamos.
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O Código do Processo Civil, no seu artigo 39.º, regula a revogação e renúncia do mandato da 
seguinte forma:

«1. A revogação e a renúncia do mandato devem ter lugar no próprio processo e são notificadas, 
tanto ao mandatário ou ao mandante, como à parte contrária.

2. Os efeitos da revogação e da renúncia produzem -se a partir da notificação, sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes; a renúncia é pessoalmente notificada ao mandante, com a advertência 
dos efeitos previstos no n.º 3.

3. Nos casos em que é obrigatória a constituição de advogado, se a parte, depois de notificada 
da renúncia, não constituir novo mandatário no prazo de vinte dias, suspende -se a instância, se a falta 
for do autor; se for do réu, o processo segue os seus termos, aproveitando -se os actos anteriormente 
praticados pelo advogado.

4. (....).
5. (…).
6. (...).»
Como expressamente refere LOPES DO REGO (1), os nºs 2 e 5 do artigo 39.º reformularam 

substancialmente o regime da renúncia ao mandato nas causas em que é obrigatório o patrocínio, por 
se haver considerado desproporcionado o sistema que, como regra, impunha ao mandatário renunciante 
a continuação do patrocínio até que a parte constituísse novo mandatário, como acontecia antes da re-
forma do processo civil ocorrida em 1995/1996 (2). Assim, “a) A renúncia começa por ser notificada 
às partes, por força do n.º 1, devendo a notificação ao mandante ser pessoal, nos termos do disposto 
no artigo 256.º, e conter a advertência dos efeitos cominados no n.º 3, dispondo de um prazo que se 
considere razoável para constituir novo mandatário (20 dias), dispensando -se, deste modo a interven-
ção do juiz, a requerimento do mandatário renunciante, para fixar o concreto prazo judicial para tal 
constituição, nos termos que decorriam do preceituado no n.º 3 deste artigo 39º, na redacção anterior 
à reforma; b) Findos esses 20 dias, contados da notificação, para a parte constituir novo mandatário, 
produzem -se de pleno os efeitos típicos da renúncia ao mandato e da extinção deste: suspende -se a 
instância, se a falta de constituição de novo mandatário for imputável ao autor; e se for ao réu, o 
processo segue os seus termos, aproveitando -se os actos praticados pelo mandatário renunciante 
(tais efeitos correspondem, aliás, aos que já decorriam do preceituado na parte final deste artigo, na 
redacção anterior à reforma)”.

Donde decorre, claramente, que a renúncia ao mandato judicial produz efeitos com a notificação 
do acto de renúncia ao mandante, notificação que tem de ser pessoal e com a cominação de que se não 
constituir novo mandatário no prazo de 20 dias, sendo obrigatória a constituição de advogado, essa 
inércia conduz à suspensão da instância sendo a falta do autor, e não impede o prosseguimento dos 
autos sendo a falta do réu.

Não pode, pois, concordar -se com o entendimento perfilhado na decisão recorrida, de aplicar à 
situação vertente a norma contida no artigo 33.º do CPC, pois que o regime aí previsto é apenas aplicável 
aos casos em que, de início, a parte não tenha constituído advogado (caso em que o tribunal, oficiosa-
mente ou a requerimento da parte contrária, notificá -la -á para o constituir dentro de prazo certo, sob pena 
de o réu ser absolvido da instância, se a falta for do autor, ou de não ter seguimento a defesa, se a falta 
for do réu), e não à situação de renúncia ao mandato, expressamente regulada no artigo 39.º do CPC.

Na falta de previsão legal que permita ao Tribunal absolver o réu da instância no caso em que existe 
renúncia ao mandato por parte do mandatário do autor/oponente, impunha -se determinar a suspensão 
da instância e não a sua extinção por absolvição da Fazenda Pública, sendo necessário o decurso de três 
anos sem qualquer impulso processual para que a instância pudesse ser julgada extinta, por deserção, ao 
abrigo do disposto no artigo 287.º, alínea c), do CPC, pois, conforme estipula o artigo 285.º, a instância 
interrompe -se quando o processo estiver parado durante mais de um ano por negligência das partes em 
promover os seus termos, e, por sua vez, o artigo 291.º determina que se considera deserta a instância, 
independentemente de qualquer decisão judicial, quando esteja interrompida durante dois anos.

Não pode, pois, manter -se a decisão recorrida, cuja revogação se impõe. E porque o Oponente já cons-
titui mandatário judicial  - que subscreveu o presente recurso jurisdicional  - não há que substituir a decisão 
revogada por despacho determinativo da suspensão da instância, mas fazer prosseguir os autos de oposição.

3. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e 
determinar a baixa dos autos ao Tribunal de 1ª instância para prosseguimento dos autos de oposição.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Maio de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Brandão de Pinho — Casimiro 
Gonçalves.

(1) In “Comentários ao Código de Processo Civil”, 2ª edição, volume I, a pág.77.
(2) Operada pelo Dec.Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, e pelo Dec.Lei nº180/96, de 25 de Setembro. 
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 Acórdão de 18 de Maio de 2011.

Assunto:

Graduação de créditos. IMI. IVA. IRS. Crédito garantido por hipoteca registada em 
data anterior à penhora. artigos 122.º n.º 1 do Código do IMI, 111.º do CIRS e 744.º, 
n.º 1 e 745.º do Código Civil.

Sumário:

 I — Se nenhum imóvel foi penhorado na execução, antes um veículo automóvel de 
passageiros, não podem graduar -se preferencialmente créditos provenientes de 
IMI mercê do privilégio imobiliário especial de que gozariam ex vi do disposto 
no 122.º do Código do IMI e 744.º n.º 1 do Código Civil, pois que tal privilégio 
apenas relevará se algum bem imóvel for penhorado.

 II — Os créditos por IVA, que é um imposto indirecto, beneficiam de privilégio mobiliário 
sem limitações quanto aos anos de cobrança, ao contrário do que sucede com os 
impostos directos (em que apenas são privilegiados os inscritos para cobrança 
no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos ante-
riores – cfr. o n.º 1 do artigo 736.º do Código Civil e PIRES DE LIMA/ANTUNES 
VARELA, Código Civil Anotado, Volume I, 4.ª ed., Coimbra, 1987, 757 – nota 1 
ao respectivo preceito legal).

 III — Nos termos do artigo 111.º do Código do IRS a Fazenda Pública goza de privilégio 
mobiliário para pagamento do IRS relativo aos últimos três anos contados da data 
da penhora ou equivalente, havendo, pois, que graduar crédito de IRS compreen-
dido dentro de tal limite temporal a par dos créditos que gozam de privilégio de 
idêntica natureza.

Processo n.º 131/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
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 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tribu-

tário de Lisboa, de 20 de Maio de 2010, proferida nos autos de verificação e graduação de créditos 
n.º 8/10.08BELRS, apresentando as seguintes conclusões:

1. Nos termos dos artºs 122º, n.º 1 do CIMI e 744º, n.º 1 do Cód. Civil, os créditos de IMI (inscritos 
para cobrança no ano corrente na data da penhora e nos dois anos anteriores) apenas gozam de privilégio 
imobiliário especial sobre imóveis penhorados (e desde que exista conexão entre o imóvel onerado pela 
garantia e o facto que gerou a dívida, i.e. que o IMI respeite ao imóvel penhorado). Assim,

2. Tendo sido penhorado na execução fiscal de que a presente reclamação de créditos é dependência, 
um bem móvel, um veículo, sujeito a registo, a dívida exequenda de IMI não goza de qualquer privilégio;

3. Pelo que o mesmo goza apenas da preferência resultante da penhora, não podendo, em conse-
quência, ser graduado à frente da hipoteca, que, nos termos do artº 686º, n.º 1 do Cod. Civil, confere 
ao respectivo credor o direito a ser pago com preferência sobre os demais credores que não gozem de 
privilégio especial ou de prioridade de registo;

4. A sentença recorrida, certamente por lapso, fez errada interpretação dos artº 122º, nº1 do CIMI 
e 744º, n.º 1 do Cod. Civil, ao considerar que o referido crédito de IMI goza de privilégio imobiliário 
especial e ao graduar o mesmo em 1º lugar, à frente da hipoteca. Por outro lado,

5. O limite temporal estabelecido no artº 736º nº1 do Código Civil refere -se apenas aos impostos 
directos;

6. Sendo o IVA um imposto indirecto goza o mesmo, nos termos do art. 736º, n.º 1 do Cód. Civil, 
de privilégio mobiliário geral, sem qualquer limitação temporal, pelo que,

7. Quer os créditos exequendos provenientes de IVA quer os créditos reclamados pela Fazenda 
Pública gozam, todos eles, de tal privilégio. Assim,

8. A sentença recorrida fez, nesta parte, errada interpretação e viola o disposto no art. 736.º, n.º 1 
do Código Civil. Finalmente,

9. Como se considerou na sentença recorrida, o crédito exequendo proveniente de IRS de 2003 
goza de privilégio mobiliário geral, nos termos do artigo 111.º do CIRS.
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10. Deveria, portanto, tal crédito ter sido graduado a par dos demais créditos que gozam de idêntico 
privilégio, e não em último lugar, juntamente com os que gozam apenas da preferência resultante da 
penhora, como parece ter sucedido, pelo que, nesta parte, a sentença recorrida, certamente por lapso, 
contraria o disposto nos art.ºs 111º do CIRS e 745º do Código Civil.

11. Deverá, pois, a sentença, ser revogada e substituída por outra que, reconhecendo que o IMI 
em questão beneficia apenas da preferência resultante da penhora, o IVA, exequendo e reclamado, de 
privilégio mobiliário geral, sem qualquer limitação temporal, e o IRS de 2003 também de privilégio 
mobiliário geral, os gradue no respectivo lugar, o IMI em último lugar, o IVA e o IRS referido, a par, 
depois da hipoteca.

Como é de Justiça.
2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, tendo vista dos autos, não 

emitiu parecer.
 - Fundamentação  -
4 – Na sentença objecto do presente recurso encontram -se fixados os seguintes factos:
 - No Processo de execução fiscal n.º 1546200001020056 e apensos que corre termos no Serviço 

de Finanças de Mafra, no âmbito do qual é executado João Carlos Moura Freire, por dívidas de IVA 
inscritos para cobrança em 2000, 2004 e 2005, IRS de 1999, 2001, 2003 e IMI de 2003 e 2004 inscrito 
para cobrança em 2004 e 2005, coimas fiscais e despesas foram reclamados os seguintes créditos:

 - FÉNIX CARTERA, S.A.R.L. o montante total de € 16.492,10 e juros vincendos, decorrente do con-
trato cessão de créditos celebrado com o Banco Santander Consumer Portugal, S.A.. A reclamante tem 
a seu favor hipoteca registada em 28/12/1998 sobre o veículo penhorado nos autos de execução fiscal;

 - Pela Fazenda Pública as quantias de fls. 176 e ss referentes a IVA dos anos de 2000, 2001, 2002 
e 2003, inscritos para cobrança em 2001, 2002, 2003 e 2004.

 - De acordo com os documentos junto aos autos e ao processo de execução fiscal resulta provado 
que no processo de execução fiscal n.º 1546200001020056 e apensos que corre termos no Serviço de 
Finanças de Mafra, no âmbito do qual é executado João Carlos Moura Freire, por dívidas de IVA 
inscritos para cobrança em 2000, 2004 e 2005, IRS de 1999, 2001, 2003 e IMI de 2003 e 2004 inscri-
tos para cobrança em 2004 e 2005, coimas fiscais e despesas foi efectuada a penhora e registada em 
04/12/2006 sobre o veículo automóvel de Marca Mitsubishi, Modelo Pagero (V20), matrícula … com 
a categoria ligeiro de passageiros, pertencente ao executado.

5. Apreciando.
5.1 Da graduação de créditos efectuada pela sentença recorrida e da sua conformidade à lei
A sentença recorrida, a fls. 191 a 197 dos autos, procedeu à graduação dos créditos exequendos 

e reclamados pela seguinte ordem (fls. 197 dos autos):
«1.º Créditos exequendos referentes a IMI de 2003 e 2004 inscritos para cobrança em 2004 e 

2005 e respectivos juros de mora;
2.º Créditos reclamados FÉNIX CARTERA, S.A.R.L. e respectivos juros de mora vencidos e 

vincendos;
3.º Créditos exequendos e reclamados pela Fazenda Pública, a par, referentes a IVA inscrito para 

a cobrança em 2005 e 2004 e respectivos juros de mora;
4.º Demais créditos exequendos».
Fundamentou -se o decidido, quanto à graduação dos créditos exequendos referentes a IMI, no facto 

de gozarem de privilégio imobiliário especial (art. 122.º n.º 1, do CIMI (…) ou seja, de um direito de 
preferência no pagamento pelo produto da venda do bem imóvel penhorado na execução (cfr. sentença 
recorrida a fls. 195); quanto ao crédito reclamado e respectivos juros, no facto de a reclamante ser titular 
de um direito real de garantia (hipoteca), cujo registo é anterior ao da penhora efectuada na execução 
(cfr. sentença recorrida a fls. 194); quanto aos créditos exequendos e reclamados referentes a IVA inscrito 
para cobrança em 2005 e 2004, no facto de o IVA ser um imposto indirecto, beneficiando do privilégio 
creditório estabelecido no n.º 1 do artigo 736.º do Código Civil, estando o crédito exequendo referente 
a IVA inscrito para cobrança em 2000 apenas garantido pela penhora e não podendo ser graduados os 
créditos reclamados de IVA inscrito para cobrança em 2001, 2002 e 2003 porque não se encontram no 
referido período de tempo (cfr. sentença recorrida a fls. 193 e 194).

Discorda da graduação efectuada o Ministério Público, alegando que certamente por lapso, a 
sentença recorrida, fez errada interpretação dos artº 122º, nº1 do CIMI e 744º, n.º 1 do Cod. Civil, 
ao considerar que o referido crédito de IMI goza de privilégio imobiliário especial e ao graduar o 
mesmo em 1º lugar, à frente da hipoteca, pois que o único bem penhorado é um bem móvel. Alega 
ainda, quanto aos créditos referentes a IVA, que o limite temporal estabelecido no artº 736º nº1 do 
Código Civil refere -se apenas aos impostos directos, inexistindo qualquer limitação temporal quanto 
aos impostos indirectos, como o IVA, daí que quer os créditos exequendos provenientes de IVA quer os 
créditos reclamados pela Fazenda Pública gozam, todos eles, de tal privilégio. Mais alega o recorrente 
que, como se considerou na sentença recorrida, o crédito exequendo proveniente de IRS de 2003 goza 
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de privilégio mobiliário geral, nos termos do artigo 111.º do CIRS, daí que tal crédito ter sido gradu-
ado a par dos demais créditos que gozam de idêntico privilégio, e não em último lugar, juntamente 
com os que gozam apenas da preferência resultante da penhora, como parece ter sucedido, pelo que, 
nesta parte, a sentença recorrida, certamente por lapso, contraria o disposto nos art.ºs 111º do CIRS e 
745º do Código Civil. Conclui, em conformidade com o alegado, que deverá a sentença ser revogada 
e substituída por outra que, reconhecendo que o IMI em questão beneficia apenas da preferência 
resultante da penhora, o IVA, exequendo e reclamado, de privilégio mobiliário geral, sem qualquer 
limitação temporal, e o IRS de 2003 também de privilégio mobiliário geral, os gradue no respectivo 
lugar, o IMI em último lugar, o IVA e o IRS referido, a par, depois da hipoteca (cfr. as conclusões das 
alegações de recurso supra transcritas).

Vejamos.
O único bem penhorado na execução (e entretanto vendido – cfr. fls. 214 dos autos) foi o veículo 

automóvel de Marca Mitsubishi, Modelo Pagero (V20), matrícula … com a categoria ligeiro de pas-
sageiros, pertencente ao executado.

Daí que a graduação efectuada na sentença recorrida dos créditos de IMI em primeiro lugar, mercê 
do privilégio imobiliário especial de que gozariam ex vi do disposto no 122.º do Código do IMI e 744.º 
n.º 1 do Código Civil  - sobre imóvel penhorado – apenas se pode atribuir a lapso do julgador, pois que 
nenhum imóvel foi penhorado na execução.

Assim, como bem alegado (cfr. conclusões 1 a 4 das alegações de recurso), os créditos exequendos 
referentes a IMI, inscritos para cobrança em 2005 e 2004, apenas beneficiam da preferência resultante 
da penhora, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 822.º do Código Civil.

Tem igualmente razão o recorrente no que ao IVA respeita.
Estabelece a parte inicial do n.º 1 do artigo 736.º do Código Civil que: «O Estado e as autarquias 

locais têm privilégio mobiliário geral para garantia dos créditos por impostos indirectos (…)», bene-
ficiando de tal privilégio sem limitações quanto aos anos de cobrança, ao contrário do que sucede 
com os impostos directos (em que apenas são privilegiados os inscritos para cobrança no ano cor-
rente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores  - cfr. a parte final do n.º 1 
do artigo 736.º do Código Civil e PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, 
Volume I, 4.ª ed., Coimbra, 1987, 757 – nota 1 ao respectivo preceito legal). Ora, sendo inequivoca-
mente o IVA um imposto indirecto, mesmo para efeitos orçamentais, impõe -se reconhecer a todos 
os créditos referentes a este imposto, exequendos e reclamados, o privilégio mobiliário que lhes é 
atribuído pela primeira parte do n.º 1 do artigo 736.º do Código Civil, graduando -os após o crédito 
garantido por hipoteca registada em momento anterior à penhora – que sobre eles preferirá, como 
aliás, bem decidido e fundamentado (cfr. sentença recorrida, a fls. 194 e 195) – e antes dos créditos 
apenas garantidos pela penhora.

Diga -se, finalmente, que tendo a sentença recorrida reconhecido – e bem – que o crédito exe-
quendo relativo a IRS de 2003 beneficia de privilégio mobiliário nos termos do artigo 111.º do Código 
do IRS, havia que o graduar a par dos relativos a IVA, que beneficiam de privilégio idêntico, e não, 
como decidido, a par dos demais créditos exequendos apenas garantidos pela penhora (artigo 822.º 
n.º 1 do Código Civil).

Procedem, pois, as alegações do recorrente, havendo que revogar a sentença recorrida e, pelo 
exposto, proceder a nova graduação de créditos.

 - 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 a sentença recorrida, 
e graduar os créditos exequendos e reclamados nos termos seguintes, saindo as custas precípuas do 
produto do bem penhorado (artigo 455.º do Código de Processo Civil):

 - Em primeiro lugar, os créditos reclamados por FÉNIX CARTERA, S.A.R.L. e respectivos 
juros de mora, garantidos por hipoteca voluntária;

 - Em segundo lugar, a par, os créditos provenientes de IVA, exequendos e reclamados, ex vi do 
disposto na primeira parte do n.º 1 do artigo 736.º do Código Civil, e bem assim o crédito exequendo 
por IRS de 2003, ex vi do disposto no artigo 111.º do Código do IRS, bem como os respectivos juros 
de mora (artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março);

 - Em terceiro lugar, os demais créditos exequendos, neles se incluindo os relativos a IMI, que, 
in casu, apenas beneficiam da penhora ex vi do n.º 1 do artigo 822.º do Código Civil.

Sem custas no recurso.

Lisboa, 18 de Maio de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 18 de Maio de 2011.

Assunto:

Sisa. Liquidação adicional. Caducidade. Determinação do valor patrimonial. Fun-
damentação.

Sumário:

 I — A liquidação adicional não é mais do que a correcção de uma liquidação deficiente 
em consequência de erros ou omissões, que tanto podem ser da responsabilidade 
dos serviços como dos contribuintes.

 II — A liquidação de sisa efectuada em consequência de inspecção levada a cabo a su-
jeito passivo que no acto de transmissão dos bens se mostrava isento desse imposto 
não é, assim, uma liquidação adicional já que a mesma não se destinou a corrigir 
uma liquidação anterior viciada por erro de facto ou de direito ou por omissões 
ou inexactidões praticadas nas declarações prestadas para efeitos de liquidação.

 III — Estão suficientemente fundamentados os actos de liquidação sempre que possi-
bilitem ao impugnante um conhecimento concreto da motivação do acto, ou seja, 
as razões de facto e de direito que determinaram a administração a actuar como 
actuou.

 IV — A liquidação encontra -se devidamente fundamentada quando nela se discriminam 
os critérios (claros e objectivos) e cálculos levados a efeito para apuramento do 
imposto a pagar.

Processo n.º 153/11 -30.
Recorrente: Armindo Ferreira Bento.
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 – Armindo Ferreira Bento, com os sinais dos autos, não se conformando com a sentença da 
Mma. Juíza do TAF de Leiria que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida con-
tra as liquidações de sisa e de imposto de selo, e juros compensatórios, com fundamento em erro na 
quantificação da matéria colectável, por ter sido mal determinado o valor do imóvel rústico por si 
adquirido, caducidade do direito à liquidação, e por violação do artigo 68.º, n.º 4, alínea b) da LGT, e, 
em consequência, manteve as liquidações impugnadas, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

A) A douta sentença recorrida julgou improcedente a impugnação deduzida pelo recorrente, por 
entender que o prazo de caducidade das liquidações adicionais de sisa e imposto de selo e respectivos 
juros compensatórios, no valor global de € 114.500,06, é de oito anos, de acordo com o previsto no 
artigo 92.º do CIMSISSD, e que não houve erro na determinação do valor patrimonial que serviu de 
base às liquidações adicionais.

B) Contudo, o recorrente discorda do julgamento de direito contido na douta sentença recorrida, 
porquanto:

C) Em 4 de Junho de 2001, data em que ocorreu a transmissão, não ter feito o pagamento da sisa 
em virtude do recorrente ter ficado isento ao abrigo do disposto no artigo 7.º do DL n.º 540/76, de 9 
de Julho.

D) Isenção de sisa que apenas foi possível em virtude de ter sido efectuada uma liquidação que, 
no entanto, não deu lugar a pagamento de imposto, por força da isenção prevista na lei.

E) Deste modo, tendo existido facto tributário, ocorrido em 4 de Junho de 2001, e tendo havido 
liquidação, embora sem que tivesse dado origem a pagamento de imposto, a correcção da referida 
liquidação estava sempre sujeita ao prazo de caducidade das liquidações adicionais.

F) Liquidações adicionais aquelas que estão sujeitas ao prazo de caducidade de quatro anos previsto 
no artigo 111.º, parágrafo 3.º do CIMSISSD (redacção dada pelo DL n.º 472/99, de 8 de Novembro).

G) Como o recorrente foi notificado para pagar a sisa adicional e respectivos juros compensató-
rios, em 07 -07 -2005, e foi notificado da liquidação adicional de imposto de selo e respectivos juros, 
em 29 -08 -2005, nesta altura, já tinha caducado o respectivo direito à liquidação.

H) Na liquidação recorrida de imposto de sisa foi atribuído ao prédio rústico o valor de € 15.445,79, 
valor que, no entanto, não foi justificado pela Administração Fiscal, justificação que no caso concreto 
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se revela essencial, quer porque não existe lei que defina o critério concreto para a Administração Fiscal 
imputar o valor global proporcional a atribuir ao prédio rústico e urbano, quer porque o recorrente no 
direito de audição atribuiu ao prédio rústico o valor de € 498.784,48.

I) A douta sentença recorrida violou o artigo 111.º, parágrafo 3.º do CIMSISSD e o artigo 77.º 
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 improcedente, confirmando -se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
A) Por escritura de compra e venda outorgada em 4/06/2001, o impugnante comprou, pelo preço 

declarado de cinquenta milhões de escudos, a que corresponde o contravalor de 249.398,95 €, o pré-
dio misto composto de casa de cave ampla, rés -do -chão com garagem e primeiro andar, logradouro 
e terra de cultura, vinha com árvores, sito no …, freguesia de Azóia, concelho de Leiria, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Leiria, sob o número quatrocentos e cinquenta da freguesia de 
Azóia, e inscrito na matriz no artigo rústico 1.003 e no artigo urbano 1.183 – escritura de compra e 
venda de fls. 9 a 12.

B) O impugnante foi alvo de um procedimento interno de inspecção, no âmbito do qual foi elaborado 
o relatório de fls. 40 a 45, que se dá por integralmente reproduzido, do qual se destaca o seguinte:

«(…)
II – Objectivos, âmbito e extensão da acção
(…)
A Ordem de Serviço emitida tem como âmbito dois impostos: Sisa e Imposto de Selo e quanto à 

extensão o exercício de 2001.
III – Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à matéria 

tributável
Na sequência de diligências efectuadas, esta Direcção de Finanças recolheu o contrato promessa 

de compra e venda que se anexa referente à compra/venda de um prédio de natureza mista, sito na 
freguesia de Azóia, concelho de Leiria, inscrito na matriz urbana sob o art.º 1.183 a parte urbana e a 
parte rústica na respectiva matriz rústica sob o art.º 1.003, da citada freguesia de Azóia e que determina 
o valor de venda em € 1.147.235,16.

A consulta à escritura pública de compra e venda permite verificar que o valor declarado foi de 
€ 249.398,95, pelo que se conclui que o valor real da transacção foi superior ao declarado, havendo, 
então, Sisa e Imposto de Selo em falta pelos valores que a seguir se indicam:

IMÓVEL: artigo U 1.183; FREGUESIA: AZÓIA; SERVIÇO DE FINANÇAS: 1.º Leiria
IMÓVEL: artigo R 1.003; IDEM; IDEM; IDEM
COMPRADORES: Armindo Ferreira Bento NIF... e mulher M.ª Ilídia Mendes NIF...
VENDEDOR: Zita Margarida Leal Borges NIF...
1 - O comprador ficou isento de sisa, nos termos do art.º 7.º do Decreto -Lei n.º 540/76, de 9 de 

Julho, e demais alterações posteriores, facto referenciado a fls. 2 da escritura celebrada em 4 de Junho 
de 2001, no Cartório Notarial da Batalha e que a seguir se transcreve: “Arquivo declaração emitida pela 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha, donde consta a qualidade de emigrante do comprador e 
ter o mesmo transferido do exterior ao abrigo da Conta Emigrante, metade do respectivo preço …”.

2 - Atendendo a que se trata de prédio de natureza mista e há diferentes taxas de sisa a aplicar, 
vamos proceder ao seu cálculo de acordo com o disposto nos n.ºs 1 das Circulares n.º 3118 e 10/89, 
de 15/10 e 05/01, respectivamente.

3 - O sujeito passivo mantém a isenção de sisa sobre o valor de compra inicialmente declarado, 
e que foi € 249.398,95, tendo em linha de conta os pressupostos referenciados no Capítulo III, ponto 
1 do presente Relatório.

Cálculo do valor a atribuir a cada um dos imóveis para efeitos de aplicação das respectivas 
taxas previstas no art.º 33.º do CIMSISSD – € 1.147.235,16  - € 249.398,95 = € 897.836,21

Valor patrimonial constante da escritura relativo a ambos os imóveis, € 29.964,52
V. real da transmissão: 1.122.295,27; Valor dec. de compra 249.398,95=V. sujeito a Sisa 

872.896,32
URBANO – art.º 1183
872.896,32………….29.964,52 872.896,32x29.449,03=€
857.879,58>Valor sujeito a sisa
X 29.449,03 29.964,52
Urbano
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RÚSTICO – art.º 1003
872.896,32………….29.964,52 872.896,32x515,49=€ 15.016,74>Valor sujeito a sisa
Y 515,49 29.964,52

Rústico
(…)
C) – Análise aos argumentos referidos no Direito de Audição não concordantes com as cor-

recções efectuadas:
(…)
2 - Em resposta ao referido no Direito de Audição, contrapomos os seguintes pontos:
a) Ao prédio urbano (art.º 1183) foi atribuído o valor patrimonial constante da matriz, € 24.449,03 

(documento anexo)
b) Ao prédio rústico (art.º 1003) foi atribuído o valor patrimonial constante da matriz, € 515,48 

(documento anexo), uma vez que só este valor pode ser considerado para efeitos do cálculo da sisa, 
conforme art.º 19.º, § 2.º do Código da Sisa e não o valor indicado pelo sujeito passivo no montante 
de € 498.784,48, valor este que não consta de qualquer documento oficial

c) Quanto aos bens móveis que estavam incluídos no prédio urbano (art.º 1183), no valor de € 
24.939,89, vamos tê -los em consideração, pois são mencionados no contrato de promessa de compra 
e venda.

(…)».
C) A coberto do ofício n.º 9698, datado de 07/07/2005, foi o impugnante notificado para pagar 

sisa adicional no valor de € 86.989,30 e juros compensatórios, no valor de € 19.106,67, perfazendo o 
montante global de € 106.095,97 – fls. 17.

D) Em 29/08/2005, o impugnante foi notificado para pagar o imposto se selo e juros compensa-
tórios no montante global de € 8.404,09 – fls. 29.

III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Leiria que julgou 
improcedente a impugnação deduzida pelo ora recorrente por entender que o prazo de caducidade 
das liquidações impugnadas de sisa e imposto de selo é de oito anos, de acordo com o previsto no 
artigo 92.º do CIMSISSD, e que não houve erro na determinação do valor patrimonial que serviu de 
base às liquidações.

Não se conformando com tal decisão, dela discorda o recorrente, porquanto considera que as li-
quidações impugnadas são verdadeiras liquidações adicionais, já que quando ocorreu o facto tributário 
terá havido liquidação embora não tivesse dado lugar a pagamento de imposto, por força da isenção 
prevista na lei, e, assim sendo, tais liquidações estão sujeitas ao prazo de caducidade de quatro anos 
previsto no artigo 111.º, § 3.º, do CIMSISSD e, por outro lado, também o valor atribuído ao prédio 
rústico se não mostra justificado.

Vejamos. Quanto ao prazo de caducidade, está o mesmo fixado no artigo 92.º do CIMSISSD (na 
redacção dada pelo artigo 4.º do DL 472/99, de 8/11, em oito anos.

Estabelece, porém, o artigo 111.º do CIMSISSD que quando se verificar que nas liquidações de 
sisa ou em processo de liquidação do imposto sobre as sucessões e doações se cometeu erro de facto 
ou de direito, ou houve qualquer omissão, de que resultou prejuízo para o Estado, o chefe da repartição 
de finanças deverá repará -lo mediante liquidação adicional.

Só que, por força do § 3.º deste normativo, a notificação desta liquidação adicional terá de fazer -se 
no prazo de quatro anos contados da liquidação a corrigir, excepto se for por omissão de bens à relação 
exigida no artigo 67.º, caso em que, então, poderá ainda fazer -se posteriormente.

A questão está, assim, em saber se no caso aqui em apreço estamos, ou não, perante uma liqui-
dação adicional.

Como resulta do probatório, o recorrente adquiriu o prédio referido nos autos em 4/6/2001, tendo 
ficado isento de sisa, por força do disposto no artigo 7.º do DL 540/76, de 9 de Julho.

Em virtude de ter sido objecto de um procedimento interno de inspecção, foi apurado que, afinal, o 
valor real da transacção foi superior ao declarado, sendo devida, por isso, sisa que foi, assim, liquidada 
e notificada ao recorrente em 7/7/2005.

Alega o recorrente que o facto da transmissão ter ficado isenta de sisa implica necessariamente 
que tenha havido uma liquidação, pois o reconhecimento da isenção implica que exista facto tributário 
e consequente liquidação de imposto que só não deu lugar a pagamento de imposto, por força dessa 
mesma isenção.

E, a ser assim, a liquidação impugnada não é uma liquidação “ex novo”, como foi considerada 
na decisão recorrida, mas sim uma liquidação adicional.

Não tem, porém, razão o recorrente.
Com efeito, a liquidação adicional não é mais do que a correcção de uma liquidação deficiente 

em consequência de erros ou omissões, que tanto podem ser da responsabilidade dos serviços como 
dos contribuintes.
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O seu objectivo é apenas apurar a diferença de imposto de forma que ao contribuinte seja exigido, 
no total, importância igual à que resultaria de liquidação efectuada de uma só vez – cfr., neste sentido, 
Francisco Pinto Fernandes e José Cardoso dos Santos, in Código da Sisa e do Imposto sobre as Suces-
sões e Doações, volume II, pág. 992.

Ora, neste caso, quando foi efectuada a escritura de compra e venda não foi efectuada qualquer 
liquidação dado que o recorrente beneficiava de isenção de sisa ao abrigo do artigo 7.º do DL 540/76 
(poupança – conta emigrante).

É certo que ocorreu o facto tributário mas daí não pode retirar -se, sem mais, que houve uma li-
quidação da qual não teria resultado imposto a pagar por dele estar o recorrente isento; pelo contrário, 
por força dessa isenção, não se procedeu, então, a qualquer liquidação de sisa.

A liquidação que veio posteriormente a ser efectuada em consequência da inspecção levada a cabo 
ao recorrente não é, assim, uma liquidação adicional já que a mesma não se destinou a corrigir uma 
liquidação anterior viciada por erro de facto ou de direito ou por omissões ou inexactidões praticadas 
nas declarações prestadas para efeitos de liquidação.

Daí que, como se entendeu na decisão recorrida, o artigo 111.º, § 3.º do CIMSISSD não tenha 
aqui aplicação e, sendo o prazo de caducidade o previsto no artigo 92.º do mesmo Código – oito anos, 
não se verifica a alegada caducidade do direito à liquidação, uma vez que à data em que o recorrente 
foi notificado da liquidação, em 7/7/2005, não tinham ainda decorrido oito anos desde a data da trans-
missão (4/6/2001).

Improcede, por isso, nesta parte o recurso apresentado pelo impugnante da decisão recorrida.
Imputa, todavia, ainda o recorrente a esta a violação do disposto no artigo 77.º da LGT (dever de 

fundamentação do procedimento), por entender que o valor patrimonial atribuído ao prédio em questão 
e que serviu de base à liquidação impugnada se não mostra devidamente justificado.

Mas, ainda aqui, também o recorrente carece de razão.
Na verdade, como se sublinha no acórdão deste STA de 12/11/2008, proferido no recurso n.º 499/08, 

«estão suficientemente fundamentados os actos de avaliação e de liquidação sempre que possibilitem 
ao impugnante um conhecimento concreto da motivação do acto, ou seja, as razões de facto e de direito 
que determinaram a administração a actuar como actuou».

Nos termos do artigo 19.º do CIMSISSD, a sisa incide sobre o valor por que os bens forem trans-
mitidos, sendo o valor dos bens o preço convencionado pelos contratantes ou o valor patrimonial, se 
for maior.

Sucede, porém, que o valor declarado não foi aceite pela AF, em virtude de nas diligências efec-
tuadas no âmbito da acção inspectiva se ter chegado à conclusão de que o valor real da transacção era 
superior ao declarado, conforme constava expressamente do contrato promessa de compra e venda 
referente ao prédio em causa.

E nas transmissões de prédios rústicos e urbanos quando for apurado um valor global superior 
aos valores matriciais, deverá obter -se proporcionalmente aos valores matriciais o valor que, no 
preço apurado, corresponde a cada prédio para a aplicação correcta das taxas (v. Francisco Pinto 
Fernandes e José Cardoso dos Santos, in Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, 
volume I, pág. 592).

Atendendo a que se trata de prédio de natureza mista, e há diferentes taxas de sisa a aplicar (artigo 
33.º do CIMSISSD), a AF procedeu, neste caso, ao seu cálculo de acordo com os critérios referidos 
no relatório de inspecção, tendo respondido ao direito de audição exercido pelo recorrente a esse pro-
pósito esclarecendo, designadamente, que o valor patrimonial considerado foi o constante da matriz 
e não o indicado pelo sujeito passivo por este não constar de qualquer documento oficial (v. ponto B) 
do probatório).

Assim, como se demonstra na decisão recorrida, a liquidação encontra -se devidamente fundamen-
tada, discriminando -se os critérios (claros e objectivos) e cálculos levados a efeito para apuramento 
do imposto a pagar.

Improcede, por isso, também nesta parte o recurso.
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 pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 18 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 
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 Acórdão de 18 de Maio de 2011.

Assunto:

Reclamação graciosa. Impugnação judicial. Fundamentos.

Sumário:

 I — O objecto real da impugnação é o acto de liquidação e não o acto que decidiu 
a reclamação, pelo que são os vícios daquela e não deste despacho que estão 
verdadeiramente em crise.

 II — A impugnação não está, por isso, limitada pelos fundamentos invocados na re-
clamação graciosa, podendo ter como fundamento qualquer ilegalidade do acto 
tributário.

Processo n.º 156/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Aydencourt Limited.
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 de Loulé que, atenta a procedência da excepção de caducidade invocada, julgou procedente a im-
pugnação judicial deduzida por AYDENCOURT LIMITED, com os sinais dos autos, contra a liquidação 
adicional de IRC, relativa ao exercício de 2005, e, em consequência, anulou a liquidação impugnada, 
dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

a) A questão decidenda a apreciar é: se não tiver sido invocada a caducidade da liquidação na 
reclamação graciosa (sendo que a caducidade não é uma questão de conhecimento oficioso), o contri-
buinte pode vir a invocá -la em sede de impugnação judicial, no prazo previsto no n.º 2 do art.º 102.º 
do CPPT?);

b) A lei faculta a possibilidade do contribuinte deduzir impugnação no prazo de 90 dias, nas situ-
ações previstas nas diversas alíneas do n.º 1 do art.º 102.º do CPPT, no prazo de 15 dias na situação de 
indeferimento total ou parcial de reclamação graciosa e a todo o tempo se o fundamento for a nulidade, 
nos termos dos n.ºs 2 e 3 do referido art.º 102.º;

c) Podendo sempre optar por utilizar simultaneamente os procedimentos graciosos e judiciais de 
reclamação e de impugnação, relativamente ao mesmo acto tributário, mas para utilizar fundamentos 
diferentes em ambos os procedimentos, tem que respeitar o prazo legal de dedução de acção estipulado 
para o efeito (cfr. n.º 1 do art.º 70.º, n.º 1 do art.º 102.º e n.º 4 do art.º 111.º, todos do CPPT);

d) Situação diferente é ser deduzida impugnação do indeferimento parcial de reclamação graciosa, 
cujos fundamentos alegados na impugnação têm que ser os mesmos que foram deduzidos na reclamação, 
sob pena de estarmos a extravasar o objecto da impugnação;

e) Já que a interposição do processo judicial decorreu necessariamente do indeferimento do pro-
cesso gracioso, logo a possibilidade do contribuinte vir alegar fundamentos diferentes dos anteriormente 
peticionados (no caso dos autos: caducidade do direito de liquidação e violação dos artigos do Tratado 
da EU) é ilegítima porque lhe está a possibilitar o alargamento do prazo previsto no art.º 102.º, n.º 1, 
alínea a) do CPPT, que

f) Não foi por si utilizado, aí sim poderia sempre alegar aqueles fundamentos, pelo que afigura-
-se -nos que não poderá agora utilizar fundamentos distintos dos peticionados em sede de reclamação 
graciosa, sob pena de subvertermos a natureza e prazos do procedimento tributário;

g) Contrariamente ao reiterado na sentença, não deveria ter sido apreciado o mérito desta im-
pugnação, só assim deveria ocorrer se a impugnação tivesse sido apresentada, nos termos do n.º 1 da 
alínea a) do art.º 102.º do CPPT, e tal não se verificou. Estamos perante uma excepção peremptória, de 
intempestividade destes autos, nos termos dos art.ºs 496.º e 493.º, n.º 3, ambos do CPC;

h) A douta sentença alicerçou a sua decisão num Acórdão do TCA do Sul, mas salvo melhor 
entendimento, considera -se que o que está prescrito no sentido legal das normas aqui aplicáveis (vide 
art.ºs 70.º, 102.º e 111.º do CPPT) não permite retirar essa ilação porque estamos perante situações 
diferentes que também comportam prazos de defesa distintos (vide art.º 102.º, n.ºs 1 e 2 do CPPT), 
só assim se poderá manter a estabilidade das decisões proferidas no procedimento gracioso, sob pena 
de abrir a “porta” aos contribuintes para discutirem questões novas com as quais a própria entidade 
decisora não podia contar;
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i) A douta sentença incorreu em erro de julgamento da matéria de direito, ao considerar que a 
excepção peremptória invocada pela Fazenda Pública não se verificou.

Contra -alegando, veio a impugnante sustentar que, improcedendo todas as conclusões do recurso, 
deve ser negado provimento ao mesmo.

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.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
A) A Aydencourt Limited, NIPC 980 260 310, é uma entidade que não tem sede nem direcção 

efectiva em território português (fls. 27 dos autos);
B) A ora impugnante não entregou declaração modelo 22 de 2005 (fls. 27 dos autos);
C) Em cumprimento da Ordem de Serviço n.º OI200901850, de 30/03/2009, foi realizada inspecção 

tributária de âmbito parcial (IRC), com incidência ao ano de 2005, à impugnante, tendo em 8 de Junho 
de 2009 realizado o relatório, nos termos seguintes (fls. 88 a 96 dos autos):

«1.3 Descrição sucinta das conclusões da acção de inspecção
Conforme fundamentos descritos no capítulo II, no âmbito da acção inspectiva interna efectuada 

ao sujeito passivo Aydencourt Limited, NIPC 980 260 310, com incidência no ano de 2005, foi veri-
ficado o seguinte:

 - não entrega da declaração periódica de rendimentos modelo 22 do ano de 2005;
 - omissão de lucro tributável relativamente ao ano de 2005, no valor de € 274.579,86. 

Imóvel alienado em 2005 Mais -valia

Artigo 10818
Freguesia de Almancil, concelho de Loulé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 274.579,86

 (…)
II.2 Motivo, Âmbito e Incidência Temporal
Motivo
Da análise efectuada aos dados disponíveis neste serviço constatou -se que a sociedade não entregou 

a declaração de rendimentos modelo 22 referente ao ano de 2005, apesar de ter procedido à alienação 
de um imóvel no ano de 2005, da qual resultou mais -valia tributável em sede de imposto sobre o ren-
dimento das pessoas colectivas (IRC).

(…)
III – Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas da matéria 

tributável
Da análise efectuada aos elementos e valores conhecidos neste serviço, verificou -se que o sujeito 

passivo procedeu à venda de um imóvel no ano de 2005, não tendo, contudo, revelado as mais -valias 
obtidas, dado que conforme exposto no ponto anterior não entregou a respectiva declaração modelo 22.

O sujeito passivo foi notificado através do ofício n.º 026515, de 02 -04 -2009, para entregar de-
claração periódica de rendimentos modelo 22 bem como a declaração anual de 2005, não o tendo feito 
até à presente data (Anexo 2).

III – 1 Compra
O sujeito passivo Aydencourt Limited, NIPC 980 260 310, adquiriu o bem imóvel inscrito na 

matriz predial urbana sob o art.º 10818, da freguesia de Almancil, concelho de Loulé, pelo preço de 
€ 224.459,00, conforme termo de declaração de Sisa n.º 824/8157/2002, de 14/06/2002, emitido pelo 
Serviço de Finanças de Loulé, tendo pago sisa no valor de € 11.445,90 (Anexo 3).

III – 2 Alienação
Em 17 -06 -2005 foi lavrada escritura pública de compra e venda, no Cartório Notarial de Loulé 

da Notária Paula Cristina Batista Valentim, livro 3, fls. 70 e seguintes, na qual o sujeito passivo Ayden-
court Limited, representado por David Arthur Allsop, NIF …, e Hazel Jean Ingram Allsop, NIF …, na 
qualidade de, respectivamente, director e secretária, vendeu o referido prédio urbano, pelo preço de € 
225.000,00 a David Arthur Allsop, NIF … (Anexo 4).

III – 3 Ganhos Obtidos
O imóvel inscrito na matriz urbana sob o artigo 10818, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, 

foi avaliado, tendo -lhe sido atribuído o valor patrimonial tributário definitivo de € 533.830,00.
O sujeito passivo foi notificado do valor da avaliação em 2006 (Anexo 6).
Nos termos do art.º 58.º -A do CIRC, “os alienantes de direitos reais sobre imóveis devem adop-

tar, para efeitos de determinação do lucro tributável, valores normais de mercado que não poderão ser 
inferiores aos valores patrimoniais tributários definitivos que serviram de base à liquidação do imposto 
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municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) ou que serviram no caso de não haver 
lugar à liquidação deste imposto …”.

“Sempre que nas transmissões onerosas o valor constante do contrato seja inferior ao valor pa-
trimonial definitivo do imóvel, é este o valor a considerar pelo alienante para determinação do lucro 
tributável …”.

Deste modo, sendo o valor da escritura (€ 225.000,00) inferior ao valor patrimonial tributário 
definitivo (€ 533.830,00), para apuramento da mais -valia será considerado o valor da avaliação, nos 
termos do art.º 58.º -A do CIRC.

Os rendimentos obtidos por entidades não residentes, relativos a imóveis situados em território 
nacional, estão sujeitos a imposto neste território, por força da alínea a) do n.º 3 do art.º 4.º do CIRC.

A determinação do rendimento, conforme referido no art.º 51.º do CIRC, segue as regras mencio-
nadas nos art.ºs 43.º e 51.º do CIRC.

Nos termos da alínea b) do n.º 5 do art.º 12.º do CIRC, as entidades que não tenham sede nem 
direcção efectiva em território português e neste obtenham rendimentos, não imputáveis a estabeleci-
mento estável aí situado, são obrigadas a apresentar declaração periódica de rendimentos modelo 22, 
relativamente a ganhos resultantes da transmissão onerosa, de imóveis, até ao último dia útil do prazo 
de 30 dias, a contar da data da transmissão.

O coeficiente de desvalorização monetária a aplicar aos bens alienados em 2005 e adquiridos em 
2002 é de 1,05, de acordo com a Portaria 488/2005, de 20 de Maio.

Nestes termos, o lucro tributável respeitante ao ano de 2005 totaliza € 274.579,86 e resulta dos 
valores e cálculos mencionados no quadro que se segue: 

Artigo 10818

1 – Valor de realização. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 225.000,00
2 – Valor de avaliação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 533.830,00
3 – Valor de aquisição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 224.459,00
4 – Ano de aquisição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002
5 – Encargos com a aquisição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 22.445,90 (valor corrigido para € 24.641,72 no despacho que 

decidiu a reclamação graciosa)
6 – Coef. de correcção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05
7 – Mais -valia [2 -(3+5)+6]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 274.579,86 (valor corrigido para € 273.506,33 no despacho 

que decidiu a reclamação graciosa)

 (…)
IX – Direito de audição – fundamentação
No cumprimento do disposto no art.º 60.º da Lei Geral Tributária (LGT) e do art.º 60.º do Regime 

Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária (RCPIT), foi efectuado projecto de correcções 
de relatório que acompanhou a notificação enviada ao contribuinte, através do ofício n.º 038368, datado 
de 12 -05 -2009, registo n.º RC 0713 6445 4PT, concedendo -lhe um prazo de dez dias para o exercício 
do direito de audição (Anexo 6).

Foi igualmente remetido o projecto de relatório para David Arthur Allsop, NIF …, na qualidade 
de director da Aydencourt Limited, de acordo com a escritura pública, com domicílio fiscal na Quinta 
da Madeira, lote 21, Vale Formoso, 8135 -035 Almancil, através do ofício n.º 038387, de 12 -05 -2009, 
registo n.º RC 071361695PT (Anexo 7).

Em resultado das notificações efectuadas o sujeito passivo solicitou, conforme entrada geral 
n.º 56563, de 21 de Maio de 2009, a prorrogação do prazo do direito de audição para mais 15 dias, 
pelo seguinte motivo “esta sociedade já foi dissolvida, pelo que terei de contactar os antigos sócios 
para fazer a entrega da notificação, o que demorará algum tempo”.

Em 01 -06 -2009, deu entrada nesta Direcção de Finanças uma petição (entrada geral n.º 061380) 
apresentada por escrito por David Allsop no exercício do direito de audição prévia no âmbito do 
procedimento inspectivo ao sujeito passivo Aydencourt Ltd e que refere essencialmente as seguintes 
considerações:

“… peço -vos simpaticamente que tomem em consideração a seguinte explicitação da situação 
da Aydencourt Limited.

Comprei a casa em análise, com o meu próprio dinheiro, mas de acordo com as práticas habituais, 
na altura fui aconselhado a estabelecer a propriedade numa sociedade Offshore …

Esta sociedade não tinha actividade comercial e o seu único propósito era manter um activo que 
era a minha casa.

Quando houve alteração da lei das sociedades offshores … decidi simplificar o meu relacionamento 
e dissolver a sociedade distribuindo o seu activo para os accionistas, que eram de facto os verdadeiros 
proprietários da casa.
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Não foi transaccionado dinheiro, nem eu consegui pagar a mim próprio. Na realidade não houve 
uma mais -valia realizada.

Devido à minha falta de conhecimentos da legislação e … dos meus consultores, o que foi uma 
distribuição correcta e um retorno dos activos de uma sociedade inglesa dissolvida em 14 -07 -2004 para 
os accionistas, foi registada em Portugal como venda em 17 -06 -2005 de um imóvel, venda esta que 
não chegou a acontecer na realidade.

… seis meses depois da transacção foi feita uma nova avaliação pela Câmara Municipal de Loulé, 
aumentando o valor patrimonial do imóvel, como foram feitos melhoramentos … assumi que a nova 
avaliação era relativa a esses melhoramentos e paguei o IMT adicional no valor de € 22.445,90”.

Apreciação dos argumentos apresentados:
Para sustentar os argumentos descritos no exercício do direito de audição prévia, o sujeito pas-

sivo juntou um documento escrito (Anexo 8) que alegadamente pretende comprovar a dissolução da 
sociedade em Inglaterra. No entanto, a verdade dos factos constantes da escritura de compra e venda 
lavrada no Cartório Notarial de Loulé de Paula Cristina Batista Valentim, em 17 -06 -2005, sobrepõe 
aos efeitos de tributação em IR, a nível nacional, à alegada dissolução.

Ainda mais, porque a simples passagem da sociedade à situação de dissolução em Inglaterra não 
lhe retira o estatuto de sujeito passivo de IRC em Portugal. Atendendo ao disposto na alínea a) do n.º 10 
do art.º 8.º do CIRC, o facto gerador de imposto considera -se verificado na data da transmissão onerosa 
de imóveis obtidos por entidades não residentes que não sejam imputáveis a estabelecimento estável 
situado em território português. Assim, a mais -valia gerada pela transmissão de um imóvel situado em 
território português é tributada em sede de IRC.

Os prédios urbanos já inscritos na matriz são avaliados nos termos do CIMI, aquando da primeira 
transmissão ocorrida após a sua entrada em vigor, com base em declaração do sujeito passivo (decla-
ração modelo 1 do IMI).

Esta declaração foi entregue pelo adquirente do prédio em 25 -08 -2005 (fls. 1 do Anexo 5) e o 
valor patrimonial tributário atribuído ao prédio resultante desta avaliação foi de € 533.830,00.

Apesar do sujeito passivo ter sido notificado da avaliação apenas seis meses depois da transmis-
são a avaliação reporta -se à data do pedido efectuado pelo sujeito passivo, pelo que, estava obrigado a 
entregar declaração periódica de rendimentos modelo 22 do ano de 2005, para efeitos de determinação 
do lucro tributável, conforme previsto no art.º 58.º -A e alínea b) do n.º 5 do art.º 112.º do CIRC.

(…).»;
D) Dão -se por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais os anexos ao relatório de 

inspecção que fazem parte integrante deste (fls. 35 a 46 do processo apenso);
E) Sobre o relatório de inspecção recaiu parecer do Chefe de Equipa (fls. 23 dos autos):
«Concordo com o teor e fundamentos do relatório de inspecção em anexo.
Tendo -se verificado no âmbito da acção especial a entidades que efectuaram vendas de imóveis 

no ano de 2005 e 2008 e que não entregaram declaração de rendimentos – modelo 22 de IRC, que o 
sujeito passivo não residente Aydentcourt Limited, com o NIF 980 260 310, apesar de haver alienado 
um imóvel situado em território nacional, no ano de 2005, não entregou a respectiva declaração de 
rendimentos a que estava obrigado nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 109.º do Código de Im-
posto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) e alínea b) do n.º 5 do artigo 112.º do mesmo 
diploma legal, procederam estes serviços ao apuramento da matéria tributável omissa, conforme descrito 
no relatório de inspecção.

No âmbito do direito de audição, legalmente notificado nos termos do artigo 60.º da Lei Geral 
Tributária (LGT) e artigo 60.º do Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária 
(RCPIT), que efectivamente exerceu, o sujeito passivo vem solicitar que se tenham em consideração 
as circunstâncias em que se procederam quer a aquisição quer a alienação do imóvel, depreendendo -se 
das referidas considerações não concordar com a correcção proposta.

No entanto, o descrito no direito de audição, conjugado com os elementos apresentados pelo su-
jeito passivo, nomeadamente a escritura de venda vem comprovar a legalidade da correcção proposta, 
nomeadamente, que a alienação em causa se estabeleceu a título oneroso (vide folha 2 do Anexo 4) 
correspondendo a uma transferência para o património particular de um bem afecto à actividade em-
presarial.

Assim, da presente acção de inspecção, conforme descrito no Relatório de Conclusões, resulta 
o apuramento do rendimento tributável, no montante de € 274.579,86, correspondente à mais -valia 
gerada pela alienação do imóvel, tendo em consideração o valor da avaliação, nos termos do artigo 58.
º -A do CIRC.

(…).»;
F) Sobre o parecer recaiu despacho de concordância, conforme fls. 22 dos autos;
G) Em 19 de Junho de 2009, foi efectuada a liquidação n.º 2009 83110015972 relativa ao exercício 

de 2005, no valor a pagar de € 79.342,28 (fls. 79 dos autos);
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H) A impugnante reclamou graciosamente, tendo em 7 de Abril de 2010 sido proferido despacho de 
deferimento parcial, de fls. 81/82 dos autos, que se dá por reproduzido para todos os efeitos legais:

«A reclamação de fls. 3 e 4, dos autos, efectuada nos termos do art.º 128.º do CIRC e 70.º do CPPT, 
devidamente identificada quanto à reclamante Aydentcourt Limited, NIPC 980 260 310, representada 
no presente acto por David Arthur Allsop, NIF …, com domicílio fiscal em Vale Formoso, Quinta 
Madeira, lote 21, bem como ao pedido, é legal, legítima, interposta em tempo.

Analisados os documentos juntos ao processo, reputados convenientes para a decisão, sendo ob-
jectivo da presente reclamação a anulação da liquidação de IRC, efectuada sob o n.º 2009 83110015972, 
respeitante ao ano de 2005, verifica -se que a liquidação em causa foi originada pelo facto da reclamante, 
sociedade não residente sem estabelecimento estável, ter alienado, em 2005/06/17, o prédio urbano 
inscrito na matriz predial da freguesia de Almancil, sob o artigo 10818 e não ter procedido à entrega 
da declaração de rendimentos modelo 22 e consequentemente ao pagamento do imposto, no prazo de 
30 dias contados da data da transmissão (al. b) do n.º 5 do art.º 112.º do CIRC).

Sendo alegada a inexistência da transmissão com base no facto do imóvel em causa ter sido habi-
tado, desde a aquisição (2002), pelos actuais proprietários (ao tempo accionistas, director e secretária 
da empresa reclamante), tendo sido efectuada a escritura de compra e venda para efeitos de actualização 
do registo predial, tal não altera o facto tributário e consequentemente a liquidação em causa. Quanto 
à existência de despesas da aquisição (imposto de selo, de registo e profissionais) bem como da alie-
nação (profissionais) verifica -se que os recibos emitidos não comprovam que respeitam a despesas de 
aquisição e alienação do imóvel já identificado, pelo que, para determinação das mais -valias, sujeitas 
a IRC, não poderão ser aceites.

Concluiu -se que para efeitos de liquidação serão de considerar as despesas e encargos no mon-
tante de € 24.641,72, constantes dos documentos de fls. 7, 8 e 55 dos autos, e consequentemente as 
mais -valias sujeitas a IRC no montante de € 273.506,33, conforme demonstração de fls. 60 dos autos, 
que se dá por reproduzida para todos os efeitos legais (…).»;

I) Em 12 de Abril de 2010 foi a impugnante notificada do despacho que deferiu parcialmente a 
reclamação graciosa da liquidação (fls. 80 dos autos).

III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Loulé que, con-
siderando verificada a excepção de caducidade invocada, julgou procedente a impugnação judicial 
deduzida pela ora recorrida contra a liquidação adicional de IRC, relativa ao exercício de 2005, e, em 
consequência, anulou esta.

A questão decidenda é saber se não tendo sido invocada a caducidade do direito de liquidação em 
sede de reclamação graciosa (sendo que a caducidade não é uma questão de conhecimento oficioso), 
o contribuinte pode vir a invocá -la em sede de impugnação apresentada no prazo previsto no n.º 2 do 
artigo 102.º do CPPT, após deferimento apenas parcial daquela reclamação.

Alega a recorrente que, sendo deduzida impugnação do indeferimento parcial de reclamação 
graciosa, os fundamentos invocados na impugnação têm de ser os mesmos que foram deduzidos na 
reclamação, sob pena de se estar a extravasar o objecto da impugnação, já que a interposição do processo 
judicial decorreu necessariamente do indeferimento do processo gracioso e, por isso, a possibilidade do 
contribuinte vir alegar fundamentos diferentes dos anteriormente invocados é ilegítima por lhe estar a 
possibilitar o alargamento do prazo previsto no artigo 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT.

Carece, porém, a recorrente de razão.
Desde logo, há que ter presente que o artigo 99.º do CPPT dispõe que constitui fundamento de 

impugnação qualquer ilegalidade do acto tributário, não se fazendo aí qualquer restrição.
Por outro lado, o que resulta do artigo 70.º, n.º 1 do CPPT é que a reclamação graciosa, meio 

processual alternativo à impugnação, pode ser deduzida com os mesmos fundamentos previstos para 
a impugnação judicial mas daí não decorre que esta esteja vinculada aos fundamentos invocados na-
quela.

Também o que o n.º 4 do artigo 111.º do CPPT dispõe é que caso posteriormente à recepção da 
petição de impugnação seja apresentada reclamação graciosa, relativamente ao mesmo acto e com 
diverso fundamento, deve esta ser apensa à impugnação judicial, sendo igualmente considerada, para 
todos os efeitos, no âmbito do processo de impugnação.

Ou seja, o que resulta desta norma (apresentação de impugnação judicial e reclamação graciosa 
relativamente ao mesmo acto e com diverso fundamento), ainda que a mesma não tenha aqui aplicação 
uma vez que a impugnação não foi apresentada antes da reclamação graciosa, é precisamente o contrário 
do que pretende a recorrente.

E, sendo assim, não se compreende que se admita a apresentação de reclamação graciosa e impug-
nação judicial com fundamento diverso quando o contribuinte opte por impugnar primeiro e reclamar 
depois, e já se não admita o mesmo quando se reclame primeiro e impugne posteriormente.

Mesmo na hipótese prevista no artigo 68.º, n.º 2 do CPPT, a proibição de instauração de recla-
mação graciosa apenas abrange a que tenha fundamento idêntico ao da impugnação judicial, donde se 
depreende que é possível apresentar reclamação graciosa, na pendência da impugnação judicial, desde 
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que seja invocado outro fundamento (cfr., neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, comentado 
e anotado, vol. I, pág. 546).

Além de que, o objecto real da impugnação é o acto de liquidação e não o acto que decidiu a re-
clamação, pelo que são os vícios daquela e não deste despacho que estão verdadeiramente em crise.

Como se disse, entre outros, no acórdão deste STA de 28/10/2009, proferido no recurso n.º 595/09, 
«nos casos em que a reclamação graciosa é expressamente indeferida, o objecto do processo de im-
pugnação judicial é, formal e directamente, o acto de indeferimento, que manteve a liquidação que foi 
objecto da reclamação, mas o objecto real da impugnação, o acto cuja legalidade está em causa apurar, 
é o acto de liquidação que foi mantido pelo acto de indeferimento da reclamação».

A impugnação não está, pois, limitada pelos fundamentos invocados na reclamação graciosa, 
podendo ter como fundamento qualquer ilegalidade do acto tributário.

O recurso não pode, por isso, proceder.
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, 18 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 18 de Maio de 2011.

Assunto:

IRC. Avaliação indirecta da matéria tributável. Erro na quantificação ou nos pressu-
postos. Impugnabilidade. Reclamação prévia.

Sumário:

 I — Quer a errónea quantificação da matéria colectável por métodos indirectos quer 
a errada ou a falta de pressupostos para a passagem a tais métodos, implicam a 
utilização do procedimento de revisão como condição para a dedução da posterior 
impugnação judicial com base em vícios de quaisquer um deles.

 II — Na falta de utilização de tal procedimento, falta uma condição de procedibilidade 
a essa impugnação judicial, que determina a sua rejeição liminar ou, passada essa 
fase processual, a sua improcedência.

Processo n.º 262/11 -30.
Recorrente: ZFP — Construções, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.

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

I – ZFP – Construções, Lda., com sede em Portimão, não se conformando com a decisão do 
Mmo. Juiz do TAF de Loulé que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra a 
liquidação adicional de IRC do ano de 2006, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando 
as seguintes conclusões:

I. Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pelo tribunal a quo que julgou impro-
cedente a impugnação da recorrente.

II. Cujos motivos decorrem do teor da douta sentença e alegações que supra se transcreveram e 
para as quais se remete.

III. O tribunal a quo considerou que a impugnação da recorrente não podia proceder, porquanto, a 
mesma, não fez depender a sua impugnação de prévia reclamação nos termos do art.º 91.º da LGT, atento 
o disposto nos artigos 86.º, n.º 5 deste mesmo normativo, e, ainda, ao abrigo do art.º 117.º do CPPT.

IV. A impugnação aduzida pela recorrente não se baseava em erro na quantificação ou nos pres-
supostos da determinação indirecta da matéria tributável.

V. A impugnação judicial da recorrente baseia -se, pois, na alegação de factos que colocam em 
causa a própria existência do facto tributário.
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Porquanto,
VI. A recorrente impugna os considerandos tidos pelo Capítulo IV do Relatório de Inspecção 

Tributária.
Nomeadamente,
VII. A recorrente nos factos por si alegados na impugnação proposta põe em questão os factos e 

normas que motivou a AF a corrigir, para mais, o lucro tributável declarado daquela.
VIII. A recorrente na sua impugnação articula vários pontos que traduzem a desconformidade da 

decisão da AF ao aplicar uma correcção ao lucro tributário declarado, nomeadamente, contrapondo 
os elementos que motivaram o “Fisco” a desconsiderar elementos contabilísticos e documentais que 
suportam os valores apresentados na declaração fiscal do SP (recorrente).

IX. Posto isto, a recorrente impugnou a existência de facto tributário bastante para a correcção 
ao lucro tributário corrigido através da determinação de rendimentos por métodos indirectos.

X. Mal andou o tribunal a quo ao aplicar o disposto no art.º 86.º, n.º 5 da LGT e art.º 117.º do 
CPPT, indeferindo a impugnação proposta pela recorrente, porquanto,

XI. A recorrente impugna a existência e ilegalidade do facto tributário, logo, a impugnação, sem 
necessidade de reclamação prévia, era -lhe permitida atento o art.º 86.º, n.º 4 da LGT que o tribunal a 
quo devia ter aplicado.

XII. No sentido ora tomado pela recorrente segue a jurisprudência do STA, no âmbito do douto 
aresto datado de 15.09.2010, no proc.º n.º 406/2010 da 2.ª Secção.

XIII. Requer -se a subida de todos os elementos documentais para melhor apreciação pelo tribunal 
ad quem do presente recurso.

Nestes termos e nos melhores de direito, com o douto suprimento de V.Exas., deve o presente 
recurso proceder, por provado, e, em consequência:

A) Revogar -se a sentença recorrida;
B) Ordenar -se a baixa dos autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé para conheci-

mento do mérito da impugnação.
 - Com o que se fará a tão douta e costumada Justiça!
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.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

II – Mostram -se assente a seguinte factualidade:
A) – A Administração Fiscal procedeu a inspecção à actividade da impugnante e elaborou o rela-

tório de inspecção de fls. 43 e segs. do apenso que aqui se dá por integralmente reproduzido e donde 
resulta com interesse para a decisão:

«(…)
I — Conclusões da acção de inspecção
1.1 — Descrição sucinta das conclusões da acção de Inspecção IRC
Analisados os elementos de escrita do s.p. apuraram -se as seguintes correcções: 

2006

Lucro Tributável Corrigido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.929,67
Lucro Tributável Declarado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.906,88
Variação ao Lucro Tributável  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.022,79

 No que concerne o exercício de 2005, face à sua caducidade, não são apuradas correcções.
II — Objectivos, âmbito e extensão da acção de inspecção
2.1  - Credencial e período em que decorreu a acção
Ordens de Serviço n.º 01200901393 e 01200901394, datadas de 2009 -06 -29.
A inspecção foi iniciada em 2009 -11 -16 e ficou concluída em 2009 -11 -16.
2.2  - Motivo, âmbito e incidência temporal
Motivo: Despacho do Ex.mo Senhor Director de Finanças de Faro
Âmbito: Geral
Incidência temporal: 2005 e 2006
(…)
IV — Motivo e exposição dos factos que implicam o recurso a métodos indirectos.
Na acção inspectiva constatou -se a existência de diversos factos que evidenciam a impossibilidade 

de comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta determinação 
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da matéria colectável, prevista na alínea b) do artigo 87.º da Lei Geral Tributária (LGT) e alínea a) 
do artigo 88.º do mesmo diploma legal, que a seguir se descrevem:

1) Encontrando -se o s.p. obrigado a possuir contabilidade organizada nos termos da Lei Comer-
cial e Fiscal, conforme dispõe o artigo 115.º do CIRC (Código do Imposto sobre Pessoas Colectivas) 
e, nos termos do artigo 63.º -C da LGT, obrigado a possuir, pelo menos, uma conta bancária através da 
qual sejam, exclusivamente, movimentados os pagamentos e os recebimentos respeitantes à actividade 
desenvolvida;

2) Analisados os elementos de escrita, constatou -se que o total acumulado dos movimentos nos 
extractos bancários eram de valor manifestamente reduzido e insuficiente, quer em face dos valores 
da facturação emitida como dos valores constantes das contas de custos;

3) Os pagamentos e recebimentos não eram efectuados através de conta bancária;
4) Os registos contabilísticos eram realizados através da conta 11 — caixa; não existindo docu-

mentos que comprovassem os pagamentos e os recebimentos, de forma a puder comprovar, tanto os 
valores das transacções como os seus destinatários;

5) Este facto, por si só, infringe o disposto no artigo 63.º da Lei Geral Tributária (LGT), que 
determina que todos os sujeitos passivos de IRC são obrigados a possuir uma conta bancária através 
da qual sejam, exclusivamente, movimentados os pagamentos e recebimentos respeitantes à actividade 
empresarial desenvolvida.

6) O s.p., na pessoa do seu sócio gerente, declarou que a actividade desenvolvida pela sociedade 
é a prestação de serviços de mão -de -obra, nomeadamente trabalhos de cofragem, em obras localizadas 
no território espanhol, não existindo a incorporação de bens nem de materiais;

7) Solicitados os contractos, foi declarado que não possuía contractos para todas as obras. 
Contudo apresentou os autos de medição, efectuados pelo dono da obra (cliente);

8) Nos autos de medição encontram -se discriminadas diversas tarefas que consubstanciam diversas 
prestações de serviços, a título exemplificativo, salientam -se as seguintes descrições: “forjado reticu-
lar, encofrado de muro, … ejecucion muro, vertigo hormigon limpieza, vertigo hormigin en zapatas y 
riostras, trabajos por administracion oficial e peon, ejecucion forjado reticular, encofrado de pilares”

9) Ou seja, os autos de medição corroboram o facto da actividade desenvolvida ser uma actividade 
de prestação de serviços de mão -de -obra e não de incorporação de bens e materiais;

10) Pela análise dos elementos de escrita do s.p., verificou -se a existência de diversas facturas 
na conta 62123 — Subcontratos — Aquisições nos Países Comunitários num total de 964817,36 e de 
759298,49 euros, em 2005 e 2006, respectivamente, para as quais não existem contractos;

11) As facturas constantes dessa rubrica são emitidas por uma única entidade, cuja sede não é 
localizada em território nacional. Encontram -se em anexo algumas cópias dessas facturas (Anexo 1);

12) As facturas são produzidas em sistema tipográfico e todo o seu preenchimento é manual 
(manuscrito), apresentando -se de uma forma incompleta, na medida em que:

a. A identificação do emitente não está impressa, é escrita à mão;
i. Não sendo igual em todos os documentos. Pela leitura do que está escrito na factura n.º 185 a 

denominação do emitente é “S C DIHIARCOH EXIH SL”; noutras “S C DIHACOH EXH SL; embora 
exista um carimbo em que se lê DIMARCOM — EXIM, S.L.

b. O número de identificação fiscal também não é impresso, é escrito à mão;
i. Há números diferentes em várias facturas, na maioria é colocado B0661023H (fact.ª 45, 48, 

51, 131, 133, 183, 185 entre outras); B0661023N (fact.2 30, 40 e 181), N0661023B (fact.ª 30, 31, 60, 
63, 64 entre outras) ou H0661023B (fact.ª 33);

ii. Por consulta à base de dados do VIES — Sistema de Informação de Trocas Intracomunitárias, 
os números ou são inválidos ou informa que o sujeito passivo não se encontra registado no cadastro;

c. A sua numeração não está impressa no documento, sendo escrita à mão, tal como a data;
i. Há a ocorrência de repetição de numeração com data diferente: fact.º n.º 227— data de 

17 -11 -2006 e 24 -11 -2006;

d. O documento só tem impresso “FACTURA” e ao lado da inscrição manual da denominação do 
agente é colocado ‘Recibo”. Não existindo comprovação do pagamento destas facturas o s.p. afirmou 
que o seu pagamento era efectuado em numerário.

e. A descrição do que é facturado é: “estrutura e címentacion”, o que não é uma expressão 
espanhola, contudo, poderá ser traduzido para “estrutura e fundações” — conjunto de elementos 
estruturais, alicerces.

13) Atendendo ao descritivo das facturas e dos autos de medição que não descrevem a incorporação 
de bens e materiais, estas não serão necessárias incorrer para a prática do exercício da actividade do 
s.p., o que não reúne os pressupostos determinados no artigo 23.º do CIRC, a nível de custos e perdas.
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14) Pelo exposto, aliado ao facto de serem emitidas por um s.p. não registado no cadastro, as 
referidas facturas são de reduzida credibilidade.

15) De referir ainda que, analisando o seu valor com o valor dos proveitos, em 2005 represen-
tam 75% da prestação de serviços do s.p. e, em 2006 a sua representatividade decresce para 44% das 
prestações de serviços do s.p. De salientar que de 2005 para 2006 o volume de negócios aumenta 33% 
de 1.297.204,07 euros para 1.720.487,98 euros, o valor destas facturas decresce de 904.817,36 euros 
para 759.298,49 euros, o que não é coerente.

16) O s.p. informa ter recorrido a contratação de mão -de -obra em Espanha para a realização dos 
trabalhos, tendo efectuada o seu pagamento em numerário; no entanto, não existe qualquer documento 
desses encargos na contabilidade, nem é possível comprovar a sua existência, uma vez que também 
não existe documento que comprove o seu pagamento.

17) Podemos concluir que, as facturas emitidas pelo operador espanhol, apesar de não se en-
contrarem emitidas na forma adequada e de existirem indícios de que não dizem respeito a operações 
verdadeiras, poderão de alguma forma tentar substituir ou “comprovar” as despesas adicionais de 
subcontratação de pessoal.

Estes factos farão com que o resultado do exercício não seja considerado válido.
Pelo exposto, ir -se -á proceder à determinação da matéria colectável através da aplicação de 

métodos indirectos, para os exercícios em análise.
V — Critérios de cálculo dos valores corrigidos com recurso a métodos indirectos
O sujeito passivo encontra -se enquadrado, em sede de IVA, no regime normal de periodicidade 

mensal; e em sede de Ir no regime geral de tributação.
No que concerne o critério de cálculo dos valores, tendo em consideração todos os factos expostos 

no capitulo anterior que evidenciam a impossibilidade de comprovação e quantificação exacta da ma-
téria tributável, nos termos do artigo 90.º da LGT, a determinação da matéria tributável por métodos 
indirectos será efectuada atendendo à rentabilidade fiscal média do sector, na unidade orgânica do 
s.p., obtidos na base de dados da DGCI.

O rácio da rentabilidade fiscal é obtido através da seguinte formula.

 Rentabilidade Fiscal = Lucro Tributável
Volume de Negócios

Para os anos de 2005 e 2006, a rentabilidade fiscal média do sector é a seguinte:
2005— 10.17%
2006— 8.54%
5.1 – IRC
Em sede de IRC, esquematizando os cálculos, teremos: 

2005 2006

Margem Média do Sector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 10,17% 8,54%
Prestação de Serviços  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 1.297.204,07 1.720.487,98
Lucro Tributável Corrigido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) = (1) × (2) 131.925,65 146.929,67
Lucro Tributável Declarado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.930,12 24.906,88
Variação ao Lucro Tributável. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.995,53 122.022,79

 (…)
IX — Direito de Audição
O s.p, foi notificado do teor do Projecto de Relatório de Inspecção Tributária e de que, querendo, 

no prazo de 10 dias, poderia exercer o direito de audição.
Findo o referido prazo, o s.p. não exerceu o direito de audição.
Faro, 30 de Dezembro de 2009.»
B) – Sobre o relatório a que se refere a alínea anterior recaiu o parecer e o despacho de concor-

dância de fls. 43 do apenso.
C) – O relatório final de inspecção tributária foi notificado à impugnante, em 14/01/2010, através 

do ofício n.º 135, datado de 08/01/2010, cfr. fls. 41 e 42 do apenso.
D) – A Administração Fiscal elaborou a seguinte liquidação adicional: 

Exercício Data Liq. N.º Liq. Valor Data Lim. Pag.

2006 22/02/10 2010 8310001250 € 33.661,56 07/04/10
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 E) – O prazo para pagamento voluntário terminou em 07/04/2010, cfr. fls. 20 do apenso.
F) – A petição inicial foi apresentada em 19/04/2010, cfr. fls.
G) – Pela AP.2/20090727 foi registada a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade 

ZFP – Construções, Lda., cfr. fls. 17.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Loulé que julgou 

improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra a liquidação adicional de IRC 
de 2006.

Para tanto, considerou o Mmo. Juiz a quo que a impugnação da recorrente não podia proceder, 
porquanto a mesma não fez depender a sua impugnação de prévia reclamação, nos termos do artigo 91.
º da LGT, atento o disposto nos artigos 86.º, n.º 5 deste mesmo diploma legal e 117.º do CPPT.

Alega a recorrente que a impugnação por si deduzida não se baseia em erro na quantificação ou 
nos pressupostos da determinação indirecta da matéria tributável, mas sim em factos que colocam em 
causa a própria existência do facto tributário.

Carece a recorrente, porém, de razão. Senão, vejamos.
A Administração Tributária procedeu à determinação da matéria tributável da recorrente, referente 

ao exercício de 2006, e que originou a liquidação de IRC aqui impugnada, mediante a aplicação de 
métodos indirectos, por concluir que se verificava a impossibilidade de comprovação e quantificação 
directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta determinação da matéria colectável, porquanto 
os serviços prestados ao sujeito passivo inspeccionado pela sociedade espanhola Dimarcom – Exim, 
SRL, estavam tituladas por facturas que mereciam reduzida credibilidade, não podendo ser aceites 
como custos fiscais – v. alínea A) do probatório.

Na petição de impugnação judicial a recorrente contesta este entendimento da AF, sustentando 
que as facturas controvertidas correspondem a serviços efectivamente prestados, desta forma pondo 
em causa objectivamente os pressupostos da determinação indirecta da matéria tributável, ainda que 
formalmente o não refira de uma forma expressa.

E, assim sendo, é evidente que não colhe o argumento invocado pela recorrente de que a im-
pugnação judicial se baseia na alegação de factos que colocam em causa a própria existência do facto 
tributário.

Por outro lado, também a própria recorrente, na conclusão VII das suas alegações de recurso, 
afirma pôr em questão os factos e normas que motivaram a AF a corrigir, para mais, o lucro tributável 
declarado, enunciado que deve ser interpretado como clara discordância com a quantificação da matéria 
tributável apurada.

Neste contexto, como salienta o Exmo. PGA no seu parecer, a impugnação judicial deduzida pela 
ora recorrente carece de um pressuposto procedimental imperativo, traduzido na prévia reclamação, 
concretizada no pedido de revisão da matéria tributável, em cujo âmbito se inscreve a apreciação dos 
pressupostos da determinação indirecta da matéria colectável (artigos 86.º, n.º 5 e 91.º, n.ºs 1 e 14 da 
LGT e 117.º, n.º 1 do CPPT).

A decisão recorrida que assim entendeu não merece, por isso, 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.

18 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de Pinho. 

 Acórdão de 18 de Maio de 2011.

Assunto:

Prescrição. Aplicação no tempo dos prazos. CPT. LGT. (Dupla) Interrupção da pres-
crição. Recurso hierárquico. Recurso contencioso. Instauração da execução. Sus-
pensão da prescrição.

Sumário:

 I — É com referência à data da entrada em vigor da LGT que há -de determinar -se 
qual o prazo de prescrição a aplicar – se o de 10 anos previsto no CPT, se o de 
8 previsto na LGT –, 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. 
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JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: Notas 
Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas editora, 2010, 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 (aplicável ex vi do n.º 1 do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro).

 II — Só após o início de vigência da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, que deu 
nova redacção ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT, a interrupção do prazo de prescrição 
opera uma única vez.

 III — Salvo em caso de paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável 
ao contribuinte que se tenha completado em data anterior à da entrada em vigor 
da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro, 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).

Processo n.º 348/11 -30.
Recorrente: Banco Comercial Português, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório  -
1 – Banco Comercial Português, S.A., com os sinais dos autos, recorreu para o Tribunal Central 

Administrativo Norte da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 10 de Novembro de 
2010, que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra o despacho do Chefe do Serviço de 
Finanças do Porto – 5, datado de 28/06/2010, que indeferiu o reconhecimento da prescrição da dívida 
exequenda em cobrança coerciva no processo de execução fiscal n.º 3379199701010344, respeitante 
a IRC do ano de 1991, apresentando as seguintes conclusões:

a. A dívida tributária referente ao IRC de 1991 e subjacente ao processo de execução fiscal 
número 3379199701010344 encontra -se prescrita desde 12 de Março de 2010, porquanto o Recurso 
Hierárquico foi o primeiro e único facto interruptivo operante, sendo que, em virtude da paragem do 
processo de execução fiscal por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, contabiliza-
-se no cômputo do prazo de prescrição o tempo que tiver decorrido desde o seu início até à data da 
autuação (5 anos, 2 meses e 27 dias), acrescido do prazo decorrido desde 9 de Junho de 2005, data 
do trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional.

b. Caso assim não se entenda, subsidiariamente, sempre deverá entender -se que a dívida em 
apreço se encontra prescrita desde 9 de Agosto de 2006, porquanto, nos termos do artigo 34.º, nú-
mero 3 do Código de Processo Tributário, apenas o primeiro facto dos que se encontram elencados 
naquele preceito legal é susceptível de interromper o prazo de prescrição, sendo que a prestação de 
garantia para suspensão do processo de execução fiscal, nos termos do artigo 255.º do Código de 
processo Tributário, não suspende o prazo de prescrição pois aquele preceito legal não elegia esta 
ocorrência como sendo um efeito interruptivo do prazo de prescrição em curso;

c. À cautela e sem conceder, ainda que se entendesse ser aplicável ao caso “sub judice” o 
prazo prescricional de 8 anos, consagrado na Lei Geral Tributária, a dívida estaria prescrita desde 
1 de Janeiro de 2008, pois o Recurso Contencioso de Anulação não é um facto operante ao nível da 
interrupção do prazo, em virtude de o mesmo ter ocorrido ao abrigo da lei antiga e, no âmbito desta, 
não ser relevante para o cômputo do prazo prescricional, nos termos dos artigos 12.º do Código Civil 
e 12º da Lei Geral Tributária.

d. Assim sendo, deverá a sentença recorrida ser revogada, por ilegal, na medida em que viola, 
entre outros, o disposto nos artigos 34.º e 255.º do Código de Processo Tributário, 5.º do Decreto -Lei 
n.º 398/98, de 17 de Dezembro, 12.º e 48.º da Lei Geral Tributária (na redacção vigente à data da 
entrada em vigor desta lei), substituindo -se por outra que dê provimento ao peticionado pelo Recor-
rente, designadamente anulando a decisão de não reconhecimento da prescrição do IRC, referente ao 
exercício de 1991, nos termos do artigo 34.º do Código de Processo Tributário, devendo a prescrição 
ser reconhecida e declarada por Vossas excelências, o que se invoca nos termos do artigo 175.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário.

e. Mais deverá ser ordenada, ao órgão de execução fiscal, a extinção do processo de execução 
fiscal número 3379199701010344, nos termos do artigo 176.º do Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário.

Nestes termos, e nos mais de Direito que Vossas excelências suprirão, deverá ser dado provimento 
ao presente Recurso, por provado e, em consequência ser anulada a decisão recorrida, conhecendo-
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-se e declarando -se a prescrição da dívida subjacente ao processo de execução fiscal número 
3379199701010344, e extinguindo -se o referido processo, o que se requer nos termos dos artigos 175.º 
e 176.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, com as legais consequências.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por Acórdão de 25 de Fevereiro de 2011 o Tribunal Central Administrativo Norte julgou -se 

incompetente em razão da hierarquia para conhecimento do recurso, declarando competente para o 
efeito este Supremo Tribunal (cfr. Acórdão de fls. 263 a 268 dos autos), para quem foram remetidos os 
autos após requerimento do recorrente (fl. 274).

4  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal remeteu para o parecer do 
Ministério Público junto do Tribunal Central Administrativo Norte (fls. 255/256 dos autos), o qual se 
pronuncia no sentido do não provimento do recurso por não estar prescrita a dívida exequenda.

Não obstante a natureza urgente do processo, foram colhidos os vistos dos Senhores Conselheiros 
Adjuntos, vindo agora os autos à conferência.

 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se está prescrita a dívida exequenda (IRC de 1991).
6 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
a). Em 19/9/1996, a Administração Tributária emitiu a liquidação adicional n.º 8310018738 

referente a IRC do exercício de 1991, no montante de imposto a pagar pela sociedade BCP Leasing, 
S.A., de 65.776.116$00 – cfr. fls. 139 dos autos;

b). Em 8/7/1996, a sociedade BCP Leasing, S.A. interpôs recurso hierárquico para o Ministro 
das Finanças, nos termos do art. 91º do CPT, da correcção que lhe foi feita pela Direcção Geral dos 
Impostos em relação ao IRC do exercício de 1991, no montante de ESC. 39.746.238$00.

c). Por despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, datado de 7/8/1996, foi indefe-
rido o referido recurso hierárquico.

d). Inconformada com tal decisão, a referida sociedade intentou, em 3/11/1996, recurso conten-
cioso de anulação para o Supremo Tribunal Administrativo, o qual correu termos sob o n.º 21240.

e). Em 27/2/1997, foi autuada a execução fiscal n.º 3379199701010344 contra aquela sociedade, 
para cobrança coerciva da dívida proveniente de IRC a que se reporta a liquidação referida em a).

f). Em 20/05/1997, a executada apresentou garantia bancária, com vista à suspensão da exe-
cução fiscal indicada em e) e, em 4/6/1998, procedeu ao reforço de tal garantia.

g). Por Acórdão do STA de 21/1/2003, foi negado provimento ao recurso referido em d).
h). Desta decisão, foi interposto recurso para o Pleno da 2.ª Secção do STA, ao qual foi negado 

provimento por Acórdão de 4/2/2004.
i). A ora reclamante requereu a reforma do referido Acórdão, tendo a sua pretensão sido in-

deferida por Acórdão de 7/7/2004.
j). Na sequência de tal decisão, foi interposto recurso para o Tribunal Constitucional, o qual 

por Acórdão de 24/5/2005, notificado às partes em 25/5/2005, negou provimento ao recurso.
k). Através de ofício datado de 15/4/2008, o STA informou o órgão de execução fiscal que o 

processo se encontrava findo e arquivado desde 16/1/2006.
l). Em 18/4/2007, no âmbito da execução fiscal n.º 3379199701010344, a ora reclamante apre-

sentou um requerimento a solicitar a declaração da prescrição da divida referente ao IRC do ano 
de 1991 e juros compensatórios e a extinção da execução fiscal.

m). Por despacho do Exmo Sr. Chefe do Serviço de Finanças do Porto 5, de 28/6/2010, foi 
indeferido o pedido da ora reclamante, considerando que a dívida não se encontrava prescrita.

n). A presente reclamação foi apresentada em 12/7/2010.
7 – Apreciando.
7.1 Da prescrição da dívida exequenda (IRC de 1991)
A sentença recorrida, a fls. 208 a 211 (frente e verso) dos autos, julgou improcedente a reclamação, 

por considerar não estar prescrita a dívida exequenda (IRC do ano de 1991), fundamentando o decidido 
na aplicabilidade ao caso dos autos do prazo de prescrição de oito anos previsto na Lei Geral Tributária, 
ex vi do disposto no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil, pois que à data da entrada em vigor desta 
lei – 1 de Janeiro de 1999 – não tinha ainda efectivamente decorrido à sombra da lei antiga qualquer 
prazo (em virtude da interrupção da prescrição, ocorrida em 8/7/1996, por motivo da apresentação de 
recurso hierárquico, que teria inutilizado todo o prazo até então decorrido, e da manutenção desse efeito 
interruptivo em virtude da interposição, em 3/11/1996, do recurso contencioso de anulação contra a 
decisão de indeferimento daquele recurso hierárquico, bem como da instauração da execução fiscal 
(em 27/2/1997), e contando este prazo de 8 anos, em concreto, não desde a data da entrada em vigor 
desta lei, mas do dia 9/6/2005, data em que transitou em julgado o Acórdão do Tribunal Constitucional 
que pôs termo a esse processo, assim concluindo que o prazo de 8 anos ainda não se completou, não 
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existindo assim motivos para não se manter a decisão reclamada (cfr. sentença recorrida, a fls. 210, 
verso, e 211 dos autos).

Discorda do decidido o recorrente, alegando ser aplicável ao caso dos autos não o prazo de prescri-
ção previsto na Lei Geral Tributária mas o previsto no Código de Processo Tributário, sustentando que a 
dívida exequenda se encontra prescrita desde 12 de Março de 2010, porquanto o Recurso Hierárquico 
foi o primeiro e único facto interruptivo operante, sendo que, em virtude da paragem do processo 
de execução fiscal por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, contabiliza -se no 
cômputo do prazo de prescrição o tempo que tiver decorrido desde o seu início até à data da autuação 
(5 anos, 2 meses e 27 dias), acrescido do prazo decorrido desde 9 de Junho de 2005, data do trânsito 
em julgado do Acórdão proferido pelo tribunal Constitucional ou, caso assim não se entenda, sub-
sidiariamente, sempre deverá entender -se que a dívida em apreço se encontra prescrita desde 9 de 
Agosto de 2006, porquanto, nos termos do artigo 34.º, número 3 do Código de Processo Tributário, 
apenas o primeiro facto dos que se encontram elencados naquele preceito legal é susceptível de in-
terromper o prazo de prescrição, sendo que a prestação de garantia para suspensão do processo de 
execução fiscal, nos termos do artigo 255.º do Código de Processo Tributário, não suspende o prazo 
de prescrição pois aquele preceito legal não elegia esta ocorrência como sendo um efeito interruptivo 
do prazo de prescrição em curso e finalmente, à cautela e sem conceder, ainda que se entendesse ser 
aplicável ao caso “sub judice” o prazo prescricional de 8 anos, consagrado na Lei Geral Tributá-
ria, a dívida estaria prescrita desde 1 de Janeiro de 2008, pois o Recurso Contencioso de Anulação 
não é um facto operante ao nível da interrupção do prazo, em virtude de o mesmo ter ocorrido ao 
abrigo da lei antiga e, no âmbito desta, não ser relevante para o cômputo do prazo prescricional, 
nos termos dos artigos 12.º do Código Civil e 12º da Lei Geral Tributária, pelo que entende ser ilegal 
a sentença recorrida, na medida em que viola, entre outros, o disposto nos artigos 34.º e 255.º do 
Código de Processo Tributário, 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, 12.º e 48.º da Lei 
Geral Tributária (na redacção vigente à data da entrada em vigor desta lei) – cfr. as conclusões a) a 
d) das suas alegações de recurso.

Vejamos.
Manifestando o recorrente divergência com o decidido desde logo quanto ao prazo de prescrição 

aplicável  - pois ao contrário do julgado entende ser de aplicar ao caso dos autos o prazo de 10 anos 
previsto no Código de Processo Tributário (CPT)  -, importa desde já determinar se é aplicável in casu 
o prazo de prescrição que vigorava à data do facto tributário (10 anos, nos termos do n.º 1 do artigo 34.º 
do CPT), contado desde 1 de Janeiro de 1992 (nos termos do n.º 2 do artigo 34.º do CPT) ou o que a 
partir da data da entrada em vigor da Lei Geral Tributária (LGT) veio a ser fixado (8 anos, nos termos 
do n.º 1 do artigo 48.º da LGT), contado deste a data de entrada em vigor desta lei (ou seja, desde o 
dia 1 de Janeiro de 1999, nos termos do 6.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro), para o 
que haverá que determinar, em face do disposto no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil (aplicável ex 
vi do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98), se à data da entrada em vigor da LGT 
faltava, em concreto, menos de 8 anos para, segundo a lei antiga, o prazo se completar (caso em que 
continuaria a ser aplicável o prazo de 10 anos previsto no CPT).

Vejamos, pois, em concreto, que prazo de prescrição, contado nos termos do CPT, terá decorrido 
até ao dia 1 de Janeiro de 1999.

O prazo de prescrição começou a correr no dia 1 de Janeiro de 1992, início do ano seguinte ao da 
ocorrência do facto tributário (artigo 34.º n.º 2 do CPT) e correu ininterruptamente, sem sofrer quaisquer 
vicissitudes, até ao dia 8 de Julho de 1996, data em que, conforme consta da alínea b) do probatório 
fixado, foi interposto recurso hierárquico.

Até essa data haviam decorrido 4 anos, 6 meses e 7 dias do prazo de prescrição, mas pelo 
facto de ao recurso hierárquico atribuir a lei vigente efeito interruptivo do prazo (artigo 34.º n.º 3 
do CPT), produziu -se pela interposição do recurso hierárquico o efeito de inutilização para o prazo 
de todo o tempo decorrido anteriormente (artigo 326.º n.º 1 do Código Civil) e bem assim o de o 
novo prazo de prescrição não começar a correr enquanto não passar em julgado a decisão que 
puser termo ao processo (artigo 327.º, n.º 1 do Código Civil) – cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, 
Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: Notas Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas Global, 2010, 
pp. 57/62).

No caso concreto, a decisão que pôs termo ao recurso hierárquico é a do seu indeferimento 
por despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais datado de 7 de Agosto de 1996 (a que 
se refere a alínea c) do probatório fixado), pois que, como decorre do teor literal do n.º 3 do ar-
tigo 34.º do CPT, ao recurso contencioso interposto desta decisão não atribuía a lei então vigente 
efeito interruptivo.

Após o indeferimento do recurso hierárquico em 7 de Agosto de 1996 (cfr. a alínea c) do probatório 
fixado) o prazo de prescrição começou a correr, mas foi de novo interrompido em 27 de Fevereiro de 
1997, data da instauração da execução, facto este a que o CPT atribuía também efeito interruptivo da 
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prescrição (cfr. o n.º 3 do artigo 34.º do CPT) e que como tal se manteve até à data da entrada em vigor 
da Lei Geral Tributária (deixando de relevar como tal a partir daí).

Assim, até 1 de Janeiro de 1999 nenhum prazo ao abrigo da lei antiga decorreu, pois o tempo 
anterior à primeira interrupção foi desconsiderado em virtude desta e o que mediou entre a primeira e 
a segunda interrupção da prescrição, foi -o por efeito desta última, pois que, salvo em caso de paragem 
do processo por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (artigo 34.º n.º 3 do CPT), 
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).

Ora, se nenhum prazo correu efectivamente ao abrigo da lei antiga, como bem decidido o prazo 
de prescrição aplicável é o de 8 anos previsto na LGT, contado desde a data da sua entrada em vigor, 
pois que segundo a lei antiga não faltava menos de 8 anos para o prazo se completar (artigo 297.º n.º 1 
do Código Civil).

E não se diga, como alegado, que nos termos do artigo 34.º, número 3 do Código de Processo 
Tributário, apenas o primeiro facto dos que se encontram elencados naquele preceito legal é suscep-
tível de interromper o prazo de prescrição, pois que só após o início de vigência da Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro, que deu nova redacção ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT, a interrupção do prazo de 
prescrição opera uma única vez (cfr., entre outros, o Acórdão deste Supremo Tribunal de 19 de Janeiro 
de 2011, rec. n.º 629/09).

Falece, pois, razão à recorrente quando alega que ao caso seria aplicável o prazo de 10 anos pre-
visto no CPT, antes se confirma o julgado recorrido no sentido de que o prazo aplicável é o de 8 anos 
previsto na LGT.

Definido que o prazo de prescrição aplicável é o de 8 anos previsto na LGT, vejamos agora se 
ocorreu a prescrição da dívida exequenda.

A sentença recorrida entendeu que não, pois que os oito anos do prazo de prescrição se contam, no 
caso dos autos, não desde a data da entrada em vigor da LGT – em virtude de o prazo estar a essa data 
interrompido em virtude do recurso interposto do despacho de indeferimento do recurso hierárquico e 
interrompido se manteve pois que não parou por mais de um ano  -, mas antes da data do trânsito em 
julgado do acórdão do Tribunal Constitucional que pôs termo ao processo, datado de 9 de Junho de 
2005 (cfr. sentença recorrida, a fls. 211, frente, dos autos), não tendo decorrido desde essa data até à 
da decisão recorrida os oito anos necessários para que a prescrição se completasse.

E o mesmo se passa no presente momento, pois que de 9 de Junho de 2005 até à presente data 
não se completaram ainda 8 anos.

A alegação da recorrente de que o Recurso Contencioso de Anulação não é um facto operante 
ao nível da interrupção do prazo, em virtude de o mesmo ter ocorrido ao abrigo da lei antiga e, no 
âmbito desta, não ser relevante para o cômputo do prazo prescricional, nos termos dos artigos 12.º 
do Código Civil e 12.º da Lei Geral Tributária (cfr. a conclusão c. das suas alegações de recurso) 
desatende ao facto de a LGT ter atribuído ao recurso – incluindo o contencioso de anulação – desde 
que acompanhado da prestação da garantia – o que aconteceu no caso dos autos (cfr. a alínea f). do 
probatório) – efeito suspensivo do prazo prescricional, ex vi do disposto no n.º 3 do artigo 49.º da 
LGT, e sendo este efeito suspensivo um efeito duradouro, a partir da entrada em vigor da LGT e 
até ao trânsito em julgado do Acórdão do Tribunal Constitucional que pôs termo ao processo esse 
efeito suspensivo operou, sendo aquele n.º 3 do artigo 49.º da LGT aplicável in casu nos termos 
da parte final do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., 
pp. 110/112).

Ora, se, como demostrado, nenhum prazo correu efectivamente até ao trânsito em julgado do 
Acórdão do Tribunal Constitucional e desde essa data até ao presente decorreram menos de 8 anos, 
manifesto é que a dívida exequenda não está prescrita, havendo que negar provimento ao recurso e, 
com a presente fundamentação, confirmar a sentença recorrida, que assim decidiu.

 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 18 de Maio de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 18 de Maio de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto do órgão de execução fiscal. Cumulação. Apensação.

Sumário:

 I — A admissibilidade da cumulação de pedidos formulados na reclamação regulada 
nos arts. 276º e sgts. do CPPT pressupõe que seja a mesma a execução fiscal a 
que tais pedidos se reportam, ou, tratando -se de execuções instauradas autono-
mamente, que elas tenham sido anteriormente apensadas.

 II — Cumulando -se reclamações relativas a processos de execução diferentes não apen-
sadas, deve ordenar -se a notificação do reclamante para proceder à indicação da 
reclamação que pretende ver apreciada no processo, sob pena de absolvição da 
instância em relação a todos os pedidos formulados.

Processo n.º 424/11 -30.
Recorrente: João António de Meireles de Melo Magalhães.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. João António Meireles de Melo e Magalhães, com os demais sinais dos autos, recorre da 

sentença que, proferida pelo TAF de Braga nos autos de reclamação de actos do órgão de execução 
fiscal que ali correm termos sob o n.º 283/11.0BEBRG, absolveu da instância a Fazenda Pública, com 
fundamento em que ocorrem excepções dilatórias: a resultante do facto de a reclamação ter sido apre-
sentada no Tribunal e a resultante da cumulação ilegal de pedidos.

1.2. O recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1. O recorrente vem recorrer da douta sentença proferida pelo tribunal a quo que absolveu a Fa-

zenda Pública da instância por alegada verificação de uma excepção dilatória insuprível, uma cumulação 
ilegal de pedidos.

2. Porém, o recorrente não se pode conformar com tal decisão uma vez que, apesar de os pedidos 
pertencerem a processos autónomos, considerando que estão sob apreciação os mesmos factos e ques-
tões de direito, reclamou conjuntamente para o tribunal a quo das duas decisões proferidas pelo órgão 
de execução fiscal que tomou uma consideração errada dos mesmos.

3. Com efeito, o recorrente não só considera que as execuções fiscais que lhe são movidas enfer-
mam de inúmeras ilegalidades, como se encontra numa situação económica em que a sua prossecução 
é susceptível de lhe provocar um prejuízo irreparável, pelo que as mesmas deverão ser suspensas.

4. Foi nesse sentido que reclamou legitimamente de ambos os despachos, conjuntamente, até por 
um princípio de economia processual.

5. Com efeito, o reclamante não só considera que os dois pedidos que formulou podem ser dedu-
zidos em conjunto, dadas as regras da acumulação, como, a verificar -se que houve efectivamente uma 
acumulação ilegal de pedidos, o que não se consente, a consequência legal para a mesma não importa 
de todo, e desde logo, a absolvição da instância, como julgou o tribunal a quo.

6. É que, por um lado, o recorrente veio reclamar do despacho de indeferimento da prestação de 
garantia, e, por outro, do despacho que ordenou a penhora do direito do recorrente sobre uns prédios.

7. Acontece que tais despachos, de que se reclamou, não pertencem ao mesmo processo, sendo 
portanto, autónomos.

8. Porém, nem por isso deixam os respectivos pedidos de reclamação de poder ser cumuláveis, 
desde que verificados os requisitos previstos na lei.

9. Aplicam -se in casu os artigos 4º e 47º, do CPTA, sendo certo que no artigo 2º, alínea c), do 
CPPT, indiscutivelmente aplicável m casu como bem entendeu o Tribunal a quo, se prescreve a apli-
cação subsidiária do CPTA.

10. Porém, não foi este o entendimento do tribunal a quo que considerou não ser aplicável in 
casu o referido CPTA, fazendo para tal uma interpretação contra legem do também referido artigo 2º, 
alínea c), do CPPT.

11. Como é bom de ver, em nenhuma parte de tais normativos legais é feita qualquer referência 
à necessidade de os actos impugnados terem de ser praticados no mesmo processo de execução fiscal.
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12. Com efeito, repare -se que o artigo 4º, n.º 1, do CPTA, refere que “é permitida a cumulação 
de pedidos sempre que:

a) A causa de pedir seja a mesma e única ou os pedidos estejam entre si numa relação de prejudi-
cialidade ou de dependência, nomeadamente por se inscreverem no âmbito da mesma relação jurídica 
material;

b) Sendo diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais dependa essencialmente 
da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação dos mesmos princípios ou regras de 
direito.”

13. Como se pode retirar daquela norma, não interessa aqui apurar se os actos impugnados perten-
cem, ou não, ao mesmo processo de execução, sendo que a causa de pedir constitui o elemento material 
determinante para apurar a possibilidade de cumulação de pedidos.

14. E, com efeito, no caso sub judice, os factos jurídicos que sustentam ambas as impugnações 
são fundamentalmente os mesmos, isto é, a situação económica do ora impugnante, de manifesta in-
suficiência, e a consequente necessidade urgente de suspender as execuções que lhe são movidas sob 
pena de lhe ser provocado um prejuízo irreparável.

15. Essa é, na verdade, a causa de pedir de ambas as reclamações, sendo, portanto, legítima a 
cumulação de pedidos.

16. Sendo que o n.º 4 deste artigo 47º, do CPTA, refere que é possível a cumulação de impugna-
ções de actos administrativos que se encontrem entre si colocados numa relação de prejudicialidade ou 
dependência ou cuja validade possa ser verificada com base na apreciação das mesmas circunstâncias 
de facto e dos mesmos fundamentos de direito.

17. Com efeito, na presente situação, em qualquer dos processos executivos movidos pela Fazenda 
Pública ao reclamante, em ambos os quais este deduziu oposição, existe um pressuposto de facto comum 
que não foi considerado correctamente pela Administração Tributária e que determinou o prosseguimento 
dos mesmos, em clara violação dos direitos que são reconhecidos por lei aos executados.

18. Sendo certo que foi tal pressuposto comum que levou à prática dos dois actos ilegais de que 
agora se reclama.

19. Não obstante se ter considerado que a acumulação de pedidos deduzida pelo recorrente era 
ilegal, o Tribunal a quo esteve mal uma vez mais ao não aplicar as regras estabelecidas na lei para a 
acumulação ilegal de pedidos.

20. Com efeito, e como já foi referido supra, existe uma regulamentação especial aplicável in casu 
que derroga o regime estabelecido no CPC.

21. Na verdade, o CPTA estabelece no seu artigo 47º, n.º 5, que “havendo cumulação, sem que 
entre os pedidos exista a conexão exigida no número anterior, o juiz notifica o autor ou autores para, 
no prazo de 10 dias, indicarem o pedido que pretendem ver apreciado no processo, sob cominação de, 
não o fazendo, haver absolvição da instância quanto a todos os pedidos.”

22. Não se verificando, pois, subjudice, uma qualquer excepção dilatória insuprível que leve, de 
imediato, à absolvição da instância, como decidiu aquele Tribunal.

23. A verificação de uma excepção dilatória que leve à extinção da instância apenas se dará se 
o autor, notificado para escolher o pedido que pretende ver decidido, não se pronunciar ou não fizer 
uma qualquer escolha.

24. Porém, o Tribunal a quo não deu espaço ao recorrente para que decidisse qual dos pedidos 
pretendia ver julgados, o que o recorrente até fez na resposta às questões prévias levantadas pela Fazenda 
Pública, e decidiu logo pela absolvição da instância, ignorando deste modo, todos os artigos acima 
referidos.

25. E não se diga que a celeridade e urgência inerente a processos como o presente, prevista no 
n.º 5 do artigo 278º, não é compatível com tais previsões do CPTA!

26. Pelo contrário, tal celeridade e urgência não constituem mais do que garantias a favor dos 
executados na resolução célere destas questões.

27. Assim sendo, sob pena de inconstitucionalidade material, não faz qualquer sentido dizer -se 
que esta garantia estabelecida a favor do reclamante derroga as garantias previstas por outros meios, 
nomeadamente, as previstas no CPTA.

28. Isto sob pena de mascararmos verdadeiras desprotecções dos direitos dos administrados em 
supostas garantias, com toda a perversidade que é inerente a tal política.

29. Assim sendo, ambas as garantias são cumuláveis sendo certo que o legislador não faz qualquer 
excepção a esse regime.

30. Houve, portanto, uma interpretação manifestamente abusiva dos preceitos legais, os quais 
vieram acima de tudo proteger a esfera da Fazenda Pública, violando os direitos, liberdades e garantias 
reconhecidos pela Constituição da República Portuguesa.

31. Pelo que a sentença de que agora se recorre padece desde logo de um vício grave ao não 
aplicar o CPTA.



783

32. Consequentemente, e como é óbvio, esse errado pressuposto levou inevitavelmente a erradas 
conclusões jurídicas, tais como a de que se verifica in casu uma cumulação ilegal de pedidos ou de 
que a mesma, a verificar -se, o que não se consente, leva, desde logo, à absolvição da instância por 
verificação de uma excepção dilatória insuprível.

33. A sentença recorrida violou, assim, a Lei e o Direito, em especial, os artigos 4º e 47º do CPTA, 
e o artigo 2º, alínea c), do CPPT.

Termina pedindo que a revogação da sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O Exmo. Procurador -Geral Adjunto emite Parecer no qual se pronuncia pelo não provimento 

do recurso, por entender não ser possível aplicar o disposto nos arts. 4º e 47º do CPTA, em conformidade 
com a jurisprudência do STA, no ac. de 10/3/2004, rec. 01911/03.

1.5. Sem vistos, atenta a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A decisão recorrida é, no que aqui interessa, do teor seguinte:
«Cumpre apreciar e decidir.
Ora:
O reclamante apresentou a presente reclamação neste Tribunal, contrariando o disposto no art. 277º, 

n.º 2 do CPPT.
Por outro lado, cumula na mesma petição inicial dois pedidos: um relativo ao processo de 

execução fiscal n.º 3476199201002830 e apensos, visando atacar o despacho do Senhor Chefe do 
Serviço de Finanças de Guimarães 2, datado de 13/1/2011, que indeferiu o pedido de isenção de 
prestação de garantia para efeitos de obter a suspensão da execução; e outro relativo ao processo 
de execução fiscal n.º 347641992011003968 e apensos, visando atacar o despacho do mesmo ór-
gão, datado de 13/1/2011, que ordenou a penhora do direito que o reclamante tem sobre diversos 
prédios urbanos.

Ora, os ditos processos correm autonomamente, sendo certo que nunca estiveram apensos, con-
forme se verifica pelos documentos juntos pela Representação da Fazenda Pública, razão pela qual 
existe uma notória cumulação ilegal de pedidos.

Nem se diga, como pretende agora o reclamante, com recurso ao disposto no art. 47º, n.º 5, 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, ter de ser notificado para escolher um dos 
pedidos.

A celeridade e urgência inerente a processos como o presente não é compatível com a natureza 
dilatória que acompanha a “extrema indulgência” consagrada no Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos. Aliás, o próprio art. 2º do CPPT não se refere às lei(s) de contencioso administrativo 
em nenhuma das suas alíneas (ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos ou à LPTA). 
Podê -lo -ia ter feito, especialmente desde a entrada em vigor do Código de Processo nos Tribunais Admi-
nistrativos, em 2004, mas nunca tal opção foi expressamente plasmada (assegurando -se a celeridade 
na tramitação dos autos, diga -se).

Além disso, e tal como refere a Representação da Fazenda Pública, o órgão de execução fiscal 
não teve oportunidade de apreciar qualquer um dos pedidos formulados pelo reclamante, nos termos e 
para os efeitos do disposto no art. 277º, n.º 2 do CPPT. Tal significa que não existe ainda uma decisão 
administrativa definitiva sobre qualquer uma das questões suscitadas pelo reclamante; desde logo 
porque no âmbito dos poderes conferidos pelo citado preceito legal, o órgão de execução fiscal pode 
revogar os actos objecto de reclamação.

Em suma, nos presentes verificam -se duas excepções dilatórias:
 - Uma resultante do facto de a reclamação ter sido apresentada neste Tribunal, retirando ao órgão 

de execução fiscal a possibilidade de se pronunciar sobre as questões suscitadas pelo reclamante, a qual 
poderia ser sanada remetendo -se o processo à entidade administrativa;

 - Outra resultante da cumulação ilegal de pedidos, que não pode ser sanada, uma vez que, mesmo 
que tivesse havido pronúncia do órgão de execução fiscal, não competiria ao Tribunal escolher qual 
das questões deveria apreciar.

Nestes termos, verificando -se duas excepções dilatórias e sendo, pelo menos uma delas, insa-
nável, cumpre absolver da instância a Fazenda Pública, de acordo com o disposto nos artigos 234º -A 
n.º 1, 288º, n.º 1, alínea e), 493º, nºs. 1 e 2, 494º, alínea a), 495º e 660º, n.º 1 do Código do Processo 
Civil.

Decisão:
Assim sendo, pelo acima exposto, absolvo a F.P. da instância.
Custas pelo reclamante, sem prejuízo do apoio judiciário de que beneficie.
Registe e notifique.»
3. Conforme decorre das Conclusões do recurso, o recorrente entende que a decisão sofre de erro 

de julgamento ao considerar que se verifica a excepção dilatória insuprível da cumulação ilegal de 
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pedidos e ao considerar (no caso de estarmos perante tal excepção) que a mesma não é suprível, por 
não ser aplicável o disposto nos arts. 4º e 47º do CPTA.

Ou seja, as questões a apreciar são as de saber se ocorre, ou não, a apontada excepção dilatória afir-
mada pela sentença recorrida, e que ali determinou a absolvição da instância e se, mesmo ocorrendo essa 
excepção, deveria, ou não, ter -se dado aplicação ao disposto no n.º 5 do citado art. 47º do CPTA.

Vejamos.
4.1. Diga -se, em primeiro lugar, que o recorrente não ataca a decisão na parte em que esta consi-

dera que ele apresentou a reclamação junto do Tribunal, contrariando o disposto no n.º 2 do art. 277º 
do CPPT.

Ora, uma vez que a sentença fundamenta a decisão de absolvição da instância quer na ocorrência 
de tal excepção dilatória, quer na ocorrência da excepção dilatória da ilegal cumulação de pedidos, 
pareceria, assim, que o recurso sempre estaria votado ao insucesso, dado que não se questiona a de-
cisão naquela parte atinente à apresentação da reclamação junto do Tribunal e não junto do Serviço 
de Finanças, retirando ao órgão de execução fiscal a possibilidade de se pronunciar sobre as questões 
suscitadas pelo reclamante.

Porém, o que é verdade é que a própria sentença também afirma que esta excepção seria sanável 
remetendo -se o processo à entidade administrativa competente. Isto é, resulta do teor da fundamentação 
da sentença que, se não tivesse concluído pela ocorrência da excepção da cumulação ilegal de pedidos, 
aquela primeira excepção seria sanável mediante a simples remessa do processo ao órgão da execução 
fiscal competente.

E, assim sendo, há que apreciar as outras questões suscitadas no recurso, não obstando a tal 
apreciação a circunstância de não vir questionada a decisão na parte referente àquela questão da 
apresentação da reclamação junto do Tribunal: ou seja, há que apreciar se a sentença padece de erro 
de julgamento por ter considerado que se verifica a excepção dilatória insuprível da cumulação ilegal 
de pedidos (cfr. Conclusões 1ª a 18ª) e, caso se venha a concluir pela ocorrência desta excepção, por 
ter considerado não haver lugar à aplicação do disposto no n.º 5 do art. 47º do CPTA (cfr. Conclusões 
19ª e sgts.).

Apreciando, pois.
4.2. Não sofre dúvida que, conforme se constata dos termos da petição inicial da reclamação aqui 

em causa (fls. 3 a 21) o ali reclamante pretende:
 - que o Tribunal anule o despacho do chefe do Serviço de Finanças de Guimarães – 2, datado 

de 13/1/2011 e proferido no processo de execução fiscal n.º 3476199201002830 e apensos, despacho 
esse que indeferiu o pedido de isenção de prestação de garantia para efeitos de obter a suspensão da 
execução;

 - que o Tribunal anule o despacho do mesmo órgão da execução fiscal, que foi proferido também 
em 13/1/2011, mas no processo de execução fiscal n.º 347641992011003968 e apensos, que indeferiu o 
pedido de cancelamento da penhora e ordenou o consequente prosseguimento da execução e a penhora 
do direito que o reclamante tem sobre diversos prédios urbanos.

Por outro lado, também não vem questionado que tais processos de execução não estão apen-
sados.

4.3. Como se disse, a sentença considera que se verifica a excepção da cumulação ilegal de 
pedidos e esta determina, desde logo, a absolvição da instância, por não ser aplicável o disposto no 
art. 47º do CPTA, nomeadamente no seu n.º 5, pois a celeridade e urgência inerentes a este processo 
de reclamação previsto nos arts. 276º e sgts. do CPPT não são compatíveis com a natureza dilatória 
que acompanha esse regime previsto no CPTA, sendo, aliás, o próprio art. 2º do CPPT não se refere às 
lei(s) de contencioso administrativo em nenhuma das suas alíneas.

Discordamos, contudo, da não aplicação supletiva do disposto no n.º 5 do dito normativo do 
CPTA.

Por um lado, conforme se estabelece na alínea c) do art. 2º do CPPT, são de aplicação supletiva ao 
procedimento e ao processo judicial tributário, de acordo com a natureza do caso omisso, «As normas 
sobre organização e processo nos tribunais administrativos e tributários».

E estas normas sobre a organização e processo nos tribunais administrativos e fiscais são as 
contidas no ETAF e no CPTA, bem como algumas outras normas que constam do DL n.º 325/2003, de 
29/12 (que define a sede, a organização e a área de jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais, 
concretizando o respectivo estatuto), e das Portarias nºs. 1417/2003, de 30/12 (que regula o funciona-
mento do SITAF) e 1418/2003, de 30/12 (instalação e agregação de tribunais tributários e dos tribunais 
centrais administrativos) e da Portaria n.º 2 -B/2004, de 5/1 (quadros dos tribunais administrativos e 
fiscais) – cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado. 5ª ed., 
Vol. I, anotações ao art. 2º, pp 60 a 66).

Por outro lado, não vemos que a natureza da reclamação prevista nos arts. 276º e sgts. do CPPT 
determine a não aplicação do disposto no n.º 5 do art. 47º do CPTA.
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Esta reclamação é o meio processual adequado para reagir contra actos e decisões ilegais praticados 
pelo órgão da execução fiscal no âmbito do desenrolar do processo executivo. E se procurarmos indagar 
qual é a verdadeira natureza da mesma, constatamos que, nessa matéria, não tem havido unanimidade 
de pontos de vista na jurisprudência: uma vezes tem -se decidido que tal reclamação não constitui um 
incidente da execução, mas sim uma acção de impugnação, na expressão do art. 49º, n.º 1, subalínea iii) 
do ETAF (cfr. neste sentido, os acs. desta Secção do STA, de 16/12/10, rec. n.º 708/10 e de 5/7/07, 
rec. n.º 506/07); outras vezes tem -se afirmado a dependência estrutural desta reclamação em relação à 
execução fiscal (por exemplo para efeitos de saber qual o regime da taxa de justiça inicial que é apli-
cável tem -se entendido que essa dependência estrutural obsta a que a instauração da reclamação seja 
equiparada à introdução em juízo de um processo novo  - cfr. os acs. desta Secção do STA de 20/1/10 
e de 20/10/10, respectivamente, nos recs. nºs. 1077/09 e 655/10).

Na doutrina, o Prof. Joaquim Freitas da Rocha (Lições de Procedimento e Processo Tribu-
tário, 2ª ed., Coimbra, 2008, pág. 297), referindo as dificuldades de conceptualização deste meio 
processual, escreve o seguinte: «Não se trata, note -se, de um verdadeiro recurso jurisdicional, 
pois não estão aqui a ser sindicadas actuações de tribunais; nem tão -pouco se pode dizer que 
estamos perante um recurso contencioso (lato sensu), na medida em que a actuação aqui a ser 
analisada pelo tribunal, sendo uma actuação administrativa, não se incorpora num procedimento, 
mas num processo.

Ora, talvez em face destas dificuldades de conceptualização, o legislador adoptou uma termi-
nologia que pode ser, no mínimo, equívoca, mas que, em geral, se pode aceitar. Fala o CPPT aqui 
em “reclamação”. Insistimos, contudo: uma reclamação que não sendo nem uma coisa nem outra, 
tem um misto de recurso contencioso — pois trata -se do controlo um acto de um órgão administrativo 
por parte do tribunal — e de recurso jurisdicional — na medida em que o acto a ser controlado pelo 
tribunal é um acto praticado num processo.»

Por sua vez, o Cons. Jorge Lopes de Sousa (CPPT anotado, Vol. II, 5ª ed., pp. 646 e 647, anota-
ção 2 ao art. 276º, bem como na pág. 659, anotação 3 ao art. 277º), dando conta das várias expressões 
utilizadas pelo legislador, nomeadamente «impugnação» [denominação que lhe é atribuída no art. 49º, 
n.º 1, alínea a), subal. iii), do ETAF de 2002 (na redacção da Lei n.º 107 -D/2003, de 31/12) e na alínea d) 
do mesmo normativo (aqui já na redacção original da Lei n.º 13/2002, de 19/2)], ou «recurso» [deno-
minação que lhe era atribuída na redacção original da referida alínea a) subal. iii), do n.º 1 do art. 49º 
do ETAF, bem como nos arts. 62º, n.º 1, alínea g), do ETAF de 1984, no art. 10º, n.º 1, do RCPT, no 
art. 101º, alínea d), da LGT e no art. 97º, n.º 1, alínea n), do CPPT] para se referir a tal meio processual 
de defesa dos lesados perante as decisões do órgão da execução fiscal, conclui que «Independentemente 
da designação adequada, que é matéria sobre a qual o legislador não tem ideias muito assentes, a 
reclamação prevista neste art. 276º constitui um incidente do processo de execução fiscal, por ser 
uma ocorrência estranha ao desenvolvimento normal do processo, mas deve ser tratada, quanto aos 
requisitos da respectiva petição como sendo uma «acção de impugnação», por ser essa a natureza 
que lhe é atribuída pelo art. 49º, n.º 1, alínea a), subalínea iii), do ETAF de 2002, que é o mais recente 
diploma que se pronunciou sobre esta matéria.»

E assim, «Tendo a reclamação a natureza de uma acção de impugnação, como se infere dos termos 
da subalínea iii) da alínea a) do n.º 1 do art. 49º do ETAF de 2002, deverão ser -lhe aplicáveis supleti-
vamente as normas da acção administrativa especial, atenta a natureza do caso omisso, por força do 
disposto na alínea c) do art. 2º do CPPT, na parte em que não devam ser aplicadas, directamente ou 
por analogia, normas próprias deste Código. Porém, a não se entender que são aplicáveis as normas 
do CPTA sobre a acção administrativa especial, será aplicável regime idêntico, quanto aos requisitos 
da petição e sua recusa, com fundamento nos arts. 467º e 474º do CPC.»

E, repensando a questão (dado que, anteriormente – cfr. ac. do TCAS, de 12/9/06, rec. 1348/06 – 
entendemos que a esta reclamação era aplicável supletivamente o CPC e não o CPTA) é este o enten-
dimento que decorre da lei.

Ou seja, retornando ao caso dos autos, não se vê que, ao invés do afirmado pela sentença recor-
rida, se deva excluir a aplicação supletiva, se for caso disso, das pertinentes normas do CPTA, tanto 
mais que a sentença exclui tal aplicação supletiva por considerar que urgência inerente ao processo 
de reclamação previsto nos arts. 276º e sgts. do CPPT não é compatível com a natureza dilatória que 
acompanha o regime previsto no art. 47º do CPTA, nomeadamente no seu n.º 5, quando é certo que 
mesmo nesta matéria há quem entenda que, da conjugação do disposto nos nºs. 1, 3 e 5 do art. 278º 
do CPPT, resulta que a urgência se verifica apenas quando for invocado prejuízo irreparável causado 
pelas ilegalidades ali mencionadas.

E, neste sentido, também não tem aplicação a jurisprudência constante do ac. de 10/3/2004, 
rec. 01911/03, citado pelo MP, uma vez que não está aqui em causa a cumulação de impugnações de 
liquidações de impostos de natureza diferente (art. 104º do CPPT).
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4.4. De todo o modo, a questão da admissibilidade da cumulação de pedidos formulados na recla-
mação regulada nos arts. 276º e sgts. do CPPT sempre pressuporá, mesmo à luz do citado regime do 
CPTA, que seja a mesma a execução fiscal a que tais pedidos se reportam, ou, tratando -se de execuções 
instauradas autonomamente, que elas tenham sido anteriormente apensadas, pois que, processando -se 
a reclamação nos próprios autos da execução fiscal, só será admissível a apreciação da legalidade dos 
actos que nela hajam sido praticados pelo órgão da execução.

É que, em concordância com o que neste âmbito também refere o Cons. Jorge de Sousa (loc. cit. 
Vol. II, anotação 7 ao art. 276º, pp. 652 e 653) «Estando as reclamações previstas neste artigo conexio-
nadas com um determinado processo de execução fiscal já existente (que tem natureza judicial desde 
o seu início, apesar de tramitado perante a administração tributária, como se refere no art. 103º, 
n.º 1, da LGT), deverá entender -se inviável a cumulação de reclamações respeitantes a actos prati-
cados em processos diferentes, mesmo que esteja em causa a apreciação da mesma questão jurídica. 
Nestas situações, em que já existem processos instaurados, poderá, porém, ordenar -se a apensação 
das reclamações, para decisão conjunta, com posterior desapensação para junção de cada uma ao 
respectivo processo. Porém, se tiver havido prévia apensação dos processos de execução fiscal, não 
haverá qualquer inconveniente processual em que sejam cumuladas reclamações de actos idênticos 
proferidos nos mesmos.

Se forem cumuladas reclamações relativas a processos diferentes, a solução deverá ser a de o 
tribunal providenciar para sanação da irregularidade dessas reclamações, conforme determina o 
art. 19º deste Código, que é uma disposição geral de processo tributário. A sanação directa pelo tri-
bunal, que se poderia aventar criando com base na petição das reclamações cumuladas um processo 
de reclamação relativo a cada processo de execução fiscal, será inviável por a autonomização das 
reclamações implicar a indicação de um valor próprio em cada uma delas e ser exigível em cada uma 
delas o pagamento de uma taxa de justiça inicial autónoma. Por isso, terá de ordenar -se a sanação da 
irregularidade da cumulação, designadamente através da formulação de um convite ao reclamante para 
proceder à indicação de uma das reclamações que pretenda ver apreciada no processo, sob pena de 
absolvição da instância em relação a todos os pedidos formulados. A escolha de uma das reclamações 
terá como corolário a absolvição da instância em relação às pretensões formuladas nas outras, mas, 
quer nos casos em que haja absolvição da instância em relação a todas as pretensões, quer naqueles 
em que ela deva ocorrer apenas em relação às não escolhidas para objecto do processo inicial de 
reclamação, o reclamante poderá apresentar novas reclamações, em novo prazo a contar do trânsito 
em julgado da decisão, considerando -se estas apresentadas na data da entrada da primeira para 
efeitos de tempestividade de apresentação [art. 47º, nºs. 5 e 6, do CPTA, subsidiariamente aplicável, 
nos termos do art. 2º, alínea c), deste Código, com adaptação do prazo que, em vez de ser de um mês, 
deverá ser o de 10 dias previsto no n.º 1 do art. 277º deste Código, por não ser congruente que para 
sanação da irregularidade o reclamação dispusesse de um prazo superior ao previsto para a prática 
inicial do acto].»

E sendo assim, havemos de concluir que, no caso presente, embora não sendo viável a cumulação 
das reclamações apresentadas pelo recorrente (pois que, ao contrário do alegado nas Conclusões 8ª 
e 13ª do recurso, não se verifica um dos requisitos de admissibilidade: o de que os actos reclamados 
não hajam sido praticados em processos diferentes, independentemente de estar, ou não, em causa a 
apreciação da mesma questão jurídica) tal inviabilidade (considerada pela sentença recorrida como 
excepção dilatória insanável) não implica, porém, só por si, a imediata absolvição da instância, antes 
devendo o Tribunal providenciar pela sanação da irregularidade das reclamações assim deduzidas, 
nomeadamente, no caso, convidando o reclamante para proceder à indicação da reclamação que pre-
tenda ver apreciada no processo, sob pena de absolvição da instância em relação a todos os pedidos 
formulados. E, caso o reclamante proceda a tal indicação, deverá ordenar -se a baixa do processo ao 
Serviço de Finanças competente, suprindo a irregularidade decorrente da apresentação da reclamação 
junto do próprio Tribunal (nº 2 do art. 277º do CPPT), que a sentença considerou como excepção di-
latória sanável nesses termos.

Procedem, assim, com esta fundamentação, apenas as Conclusões 19ª a 31ª, 32ª (segmento final) 
e 33ª das alegações do recurso.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar 

a baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para que, nos termos indicados, seja ordenada a notificação do 
reclamante para proceder à indicação da reclamação que pretende ver apreciada no processo, sob pena 
de absolvição da instância em relação a todos os pedidos formulados.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Maio de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel Mar-
ques da Silva. 
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 Acórdão de 18 de Maio de 2011.

Assunto:

Litispendência. Identidade de pedido e de causa de pedir.

Sumário:

 I — A litispendência pressupõe a repetição de uma causa estando a anterior ainda 
em curso tendo por fim evitar que o tribunal seja colocado na alternativa de 
contradizer ou reproduzir uma decisão anterior, havendo identidade da causa de 
pedir “quando a pretensão deduzida nas duas acções procede do mesmo facto 
jurídico”  - artºs 497º e 498º do CPCivil.

 II — Não se verifica tal excepção se o recorrente pretendia impugnar avaliações au-
tónomas quanto ao objecto, à forma e ao valor, ainda que invocando a mesma 
fundamentação.

Processo n.º 602/09 -30.
Recorrente: Martinho Tavares.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – Martinho Tavares, residente em Vale de Cambra, não se conformando com a decisão da Mma. 
Juíza do TAF do Porto que julgou verificada, nos presentes autos de impugnação judicial por si de-
duzida contra o acto de fixação do valor patrimonial relativo aos terrenos de construção urbana, sitos 
na Rua Heróis Mártires de Angola, Porto, a excepção dilatória da litispendência e, consequentemente, 
absolveu a Fazenda Pública da instância, dela veio interpor recurso para este Tribunal, formulando as 
seguintes conclusões:

1.ª - O facto jurídico constitutivo da causa de pedir, invocado no presente processo, é a “2.ª ava-
liação às fracções destinadas a escritório”.

Por sua vez,
2.ª - O facto jurídico invocado como causa de pedir no Proc.º n.º 242/05/2BEPRT é a “2.ª avaliação 

das benfeitorias existentes nos terrenos para construção”.
Sendo embora assim,
3.ª - Na PI que deu origem aos presentes autos, o recorrente inseriu, por lapso, o preâmbulo e o 

texto dos artigos 1.º a 38.º da PI que serviu de base ao Proc.º n.º 242/05.2BEPRT.
Se bem que,
4.ª - Sejam distintos nas duas petições iniciais de cada um dos processos, quer o teor do seu ar-

tigo 39.º, quer o pedido, quer o valor da causa.
Deste modo,
5.ª - Não se verificam os pressupostos da excepção dilatória da litispendência e da concomitante 

absolvição da Fazenda Pública da instância.
Pelo que,
6.ª - A douta sentença recorrida fez, salvo melhor opinião, errada aplicação do disposto nos 

art.ºs 497.º, n.º 1, e 498.º, n.ºs 1, 2 e 4, ambos do CPC.
Sem prescindir,
7.ª - O recorrente deduziu Réplica com pedido de alteração da causa de pedir, nos termos do dis-

posto nos art.ºs 273.º, n.º 1, e 502.º, n.º 1, primeira parte, no qual procedeu às rectificações pertinentes, 
quer do preâmbulo, quer do texto dos artigos 1.º a 38.º.

8.ª - Pedido que, não obstante tacitamente admitido, não produziu os efeitos pretendidos – tendo 
a Fazenda Pública sido absolvida da instância – com o fundamento de que o recorrente “continua a 
questionar a 2.ª avaliação à imagem do que faz no processo 242/05/2BEPRT”.

9.ª - Ao absolver a Fazenda Pública da instância por julgar verificada a excepção dilatória da 
litispendência (que não se verifica, seja face ao teor da PI ou, pelo menos, face ao teor do pedido de 
alteração da causa de pedir) a douta sentença viola o disposto nos art.ºs 497.º, n.º 1, 498.º, n.ºs 1, 2 e 
4, e 653.º, n.º 2, do CPC, não podendo, assim, manter -se na ordem jurídica.

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

merece provimento.
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Por despacho do Exmo. Juiz Relator foram os autos remetidos ao Tribunal recorrido para profe-
rimento de decisão sobre o requerimento de “alteração da causa de pedir”.

A requerida alteração foi indeferida por despacho da Mma. Juíza “a quo”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor a decisão recorrida, no segmento que aqui interessa:
«(…)
DA EXCEPÇÃO DA LITISPENDÊNCIA
Em sede de contestação a Fazenda Pública suscita a excepção da litispendência por considerar 

que na mesma data e no mesmo tribunal a impugnante apresentou duas petições iniciais que deram 
origem ao processo n.º 242/05.2BEPRT e aos presentes autos, onde se verifica a identidade de sujeitos, 
pedido e causa de pedir.

O impugnante, em sede de réplica, refuta a existência da excepção e altera a causa de pedir.
Vejamos.
Verifica -se a litispendência sempre que se repete uma causa estando uma outra ainda em curso; 

por outro lado, considera -se que se repete uma causa quando são idênticos os sujeitos, o pedido e a 
causa de pedir: art.ºs 497.º e 498.º do Código de Processo Civil (CPC).

Prescreve ainda o art.º 498.º, n.º 4 do CPC que há identidade de causa de pedir quando a pre-
tensão deduzida nas duas acções procede do mesmo facto jurídico.

Ora, corre termos neste tribunal o processo de impugnação n.º 242/05.2BEPRT, instaurado pelo 
mesmo impugnante e dirigido contra o acto de fixação do valor patrimonial em 1.ª e 2.ª avaliação.

É que, como o impugnante dá nota a fls. 38 dos autos, ambas as impugnações (242/05.2BEPRT 
e 243/05.0BEPRT) têm precisamente o mesmo texto dos art.º 1.º a 38.º das respectivas petições ini-
ciais.

Quer nesta, quer na impugnação n.º 242/05.2BEPRT, são as mesmas as questões a resolver ha-
vendo também identidades de partes.

Constata -se, assim, tal qual o próprio impugnante reconhece, a identidade quer dos sujeitos, 
quer da causa de pedir e do pedido.

Concretizemos.
Pese embora o impugnante tenha apresentado um pedido de alteração da causa de pedir nos 

presentes autos, o certo é que continua a questionar a 2.ª avaliação à imagem do que faz no pro-
cesso 242/05.2BEPRT.

Ocorre como tal a excepção dilatória da litispendência, porquanto a pretensão deduzida nas duas 
impugnações procede do mesmo facto jurídico (2.ª avaliação) e o impugnante pretende obter o mesmo 
efeito jurídico (anulação da 2.ª avaliação).

A presente causa constitui, assim, a repetição de anterior causa que corre termos sob o n.º 242/
05.2BEPRT e que ainda não foi decidida.

Nos termos do disposto no art.º 497.º, n.º 1 do CPC, a excepção da litispendência pressupõe a 
repetição de uma causa estando a anterior ainda em curso e tem por fim evitar que o tribunal seja 
colocado na alternativa de contradizer ou reproduzir uma decisão anterior.

Assim, verificando -se com a presente demanda a repetição do pedido de anulação de 2.ª avaliação 
identificado também no processo 242/05.2BEPRT, verifica -se a alegada excepção da litispendência a 
qual obsta ao prosseguimento do processo.

Nestes termos, julgo verificada nos presentes autos a excepção dilatória da litispendência e, 
consequentemente, absolve -se a Fazenda Pública da instância (art.º 288.º, n.º 1, alínea e) do CPC, 
aplicável “ex vi” do art.º 2.º, alínea e) do CPPT).

Custas a cargo do impugnante.
Registe e notifique.
Porto, 2009 -01 -19».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que, com 

fundamento em excepção dilatória da litispendência, absolveu a Fazenda Pública da instância nos pre-
sentes autos de impugnação deduzidos pelo ora recorrente contra a 2.ª avaliação efectuada aos terrenos 
de construção que identifica.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza que no tribunal a quo corre termos um outro processo de 
impugnação, instaurado pelo mesmo impugnante, o aqui recorrente, e dirigido contra o acto de fixação 
do valor patrimonial dos mesmos terrenos em 1.ª e 2.ª avaliação, sendo que ambas as impugnações têm 
precisamente o mesmo texto dos artigos 1.º a 38.º das respectivas petições iniciais.

Alega, contudo, o recorrente que, não obstante a identidade dos articulados referida, que se deveu, 
apenas, a lamentável e impertinente lapso (a que não será alheio o uso das novas tecnologias), certo é 
que são diferentes o teor dos artigos 39.º de ambas as petições e, bem assim, os pedidos formulados e 
os valores das causas e o conteúdo dos documentos juntos a cada uma das petições.
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Daí que, por um lado, inexistindo identidade total nas respectivas causas de pedir e nos pedidos 
e, por outro, diferença nos valores de cada um dos processos, além do conteúdo dos documentos juntos 
a cada uma das petições ser totalmente distinto, se não verificará a referida litispendência.

Vejamos. A litispendência pressupõe a repetição de uma causa estando a anterior ainda em curso, 
tendo por fim evitar que o tribunal seja colocado na alternativa de contradizer ou reproduzir uma decisão 
anterior – art.º 497.º do C.P. Civil.

Sendo que aquela se verifica quando se propõe uma acção idêntica a outra quanto aos sujeitos, 
ao pedido e à causa de pedir – art.º 498.º, n.º 1.

E há identidade da causa de pedir “quando a pretensão deduzida nas duas acções procede do 
mesmo facto jurídico”  - seu n.º 4.

Ora, no caso em apreço, não dúvida que em ambas as impugnações apresentadas há identidade 
dos sujeitos.

Por outro lado, não é o valor das causas ou os documentos juntos com as respectivas petições 
iniciais que afasta a verificação da litispendência.

Quanto aos pedidos e causas de pedir, alega o recorrente não haver identidade, ou pelo menos 
identidade total, porquanto, nos presentes autos, se requer “a anulação da 2.ª avaliação”, por incorrer 
em vício de forma e violar as normas dos artigos 268.º da CRP, 77.º da LGT e 124.º e 125.º do CPA, 
enquanto no outro processo se requeria “a anulação, quer da 1.ª, quer da 2.ª avaliação realizadas”, por 
incorrer em vício de forma e violar as normas legais referidas, ou seja, os artigos 19.º, § 3.º, regra 8.ª 
e 109.º do Código da Sisa e o artigo 8.º, n.º 2, do DL448 -A/88, de 30/12.

Considera a Mma. Juíza a quo que em ambos os processos o que o impugnante questiona é a 
2.ª avaliação na medida em que o pedido formulado nos presentes autos (anulação da 2.ª avaliação) 
incorpora o outro (anulação da 1.ª e da 2.ª avaliação) – e daí haver identidade de pedido – e, por outro 
lado, também a causa de pedir é a mesma porquanto a pretensão deduzida nas duas impugnações pro-
cede do mesmo facto jurídico (2.ª avaliação) e o impugnante pretende obter o mesmo efeito jurídico 
(anulação da 2.ª avaliação).

Todavia, incorre a decisão recorrida em erro ao pressupor que as impugnações deduzidas pelo 
impugnante visam o mesmo acto de avaliação, quando, na verdade tal não se verifica.

Com efeito, enquanto no presente processo, objecto de avaliação foram “5 fracções destinadas 
a escritório”, a que foi atribuído o valor de € 448.480,80, já no outro processo a avaliação teve por 
objecto as “benfeitorias existentes nos terrenos para construção”, a que foi atribuído o valor de 
€ 4.371.097,50.

Tendo a avaliação impugnada no presente processo sido notificada ao recorrente pelo ofício 
n.º 9583, de 14/10/2004, do Serviço de Finanças do Porto 4, ao passo que a avaliação impugnada no 
outro processo foi notificada pelo ofício n.º 9586, da mesma data – cfr. docs. n.ºs 1 e 2 em anexo às 
alegações.

Assim, nas duas petições apresentadas, o recorrente pretendia impugnar avaliações autónomas 
quanto ao objecto, à forma e ao valor, ainda que invocando a mesma fundamentação.

Ainda que tal distinção não resultasse clara da petição inicial, o recorrente pretendeu, porém, 
através da réplica apresentada, demonstrar a autonomia e individualidade dos factos jurídicos – ava-
liações – sindicados em cada um dos processos.

A presente causa não constitui, por isso, e ao contrário do que se mostra afirmado na decisão 
recorrida, a repetição de anterior causa que corre termos no tribunal a quo sob o n.º 242/05.2BEPRT.

Razão por que se não mostra, assim, verificada a excepção de litispendência.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, e ordenar a baixa dos autos à 
instância para que, após fixação da matéria de facto pertinente, conheça do mérito da causa.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 18 de Maio de 2011.

Assunto:

IVA. Dedução indevida. Correcção. Contabilização de Factura. Prazo.
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Sumario:

 I — Em regra, estabelecida no artigo 22.º, n.º 1, do CIVA, a dedução de imposto deverá 
ser efectuada na declaração do período em que se tiver verificado a recepção 
das facturas, documentos equivalentes ou recibo de pagamento de IVA que fizer 
parte das declarações de importação, admitindo -se, no entanto, a possibilidade 
de correcções previstas no artigo 71.º

 II — Assim, a dedução do imposto não pode ser efectuada em qualquer momento, à 
escolha do sujeito passivo, sendo o alcance útil das normas referidas que indicam 
os momentos adequados para a dedução precisamente o de excluir que esta se 
possa fazer em momentos diferentes, quando tal não esteja especialmente previsto.

 III — O n.º 2 do artigo 92.º do CIVA, ao estabelecer que o direito à dedução só poderá 
ser exercido até ao limite de quatro anos após o nascimento do direito à dedução, 
não tem o alcance de atribuir ao sujeito passivo a liberdade de escolher qualquer 
momento dentro desse período para efectuar a dedução, mas sim de fixar um limite 
máximo que não pode ser excedido, mesmo nos casos em que a dedução pode 
efectuar em momentos diferentes dos indicados naquele artigo 22.º

 IV — Para além do artigo 71.º, n.º 6, do CIVA, não existe qualquer disposição legal 
que se possa interpretar como permitindo ao sujeito passivo o exercício do direito 
à dedução em momento posterior aos que resultam deste artigo 22.º indicados, 
nos casos em que, por lapso efectuado na sua contabilidade, só detecte que 
tinha direito à dedução em momento posterior àquele em que o devia efectuar.

Processo n.º: 966/10.
Recorrente: Edifer — Construções Pires Coelho & Fernandes, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – EDIFER – CONSTRUÇÕES PIRES COELHO & FERNANDES, S.A., impugnou no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Sintra uma liquidação de IVA e juros compensatórios.

Aquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a Impugnante interpôs o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal 

Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
1. A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação judicial deduzida, determinando, em 

consequência, a manutenção da liquidação adicional de IVA relativa ao exercício de 2003, por considerar, 
em suma, indevida a dedução no montante de € 18.976,42, efectuada pela Recorrente, em Dezembro 
de 2003, do IVA liquidado em factura emitida no dia 27.03.2001, pelo fornecedor CARPINFER, ao 
entender que o diferimento entre a respectiva data de emissão e a data da contabilização do IVA dedutível 
foi, em incumprimento do disposto no artigo 71.º, n.º 6 do CIVA, superior a um ano;

2. O Tribunal a quo ao sustentar a improcedência da pretensão do ora Recorrente com o funda-
mento descrito na 1 a conclusão, incorreu em erro de julgamento, porquanto a presente situação não 
se enquadra na previsão do artigo 71.º, n.º 6, do CIVA, uma vez que esta norma se aplica nos casos de 
erros materiais ou de cálculo e a situação em apreço não consubstancia um erro dessa natureza, consti-
tuindo antes um lapso resultante do mero diferimento temporal da dedução do IVA de uma determinada 
factura, atento o facto de, no momento de recepção daquela, 27 de Março de 2001, o IVA em causa 
ter sido contabilizado na conta #219 — “Adiantamentos de clientes”, tendo sido registado na conta 
adequada apenas em Dezembro de 2003;

3. Com efeito, o disposto no artigo 71.º, n.º 6, do CIVA apenas é aplicável nas situações em que, 
contrariamente ao caso sub judice, se verifiquem erros materiais ou de cálculo no registo a que se 
referem os artigos 44.º a 51º e 65.º do referido CIVA, ou seja, os aludidos erros materiais referem -se 
a situações de erro de registo, por exemplo, quando o IVA é registado por um montante diferente do 
valor correcto (efectivamente, as situações previstas no mencionado preceito referem -se unicamente a 
situações de meros erros de escrita ou de transcrição de valores), reportando -se, por sua vez, os erros 
de cálculo, como resulta desde logo da própria terminologia, a situações em que os valores do imposto 
ou das operações que estiveram na base do seu apuramento foram incorrectamente apurados;

4. Ora, nenhuma das referidas situações se verifica no caso vertente, não apresentando a situação em 
questão as características descritas na 3.ª conclusão de um erro material ou de cálculo, porquanto, apesar 
de registado contabilisticamente numa rubrica diferente, o IVA em causa foi liquidado e contabilizado 
pelo montante correcto, importando, assim, concluir que não se está, contrariamente ao pugnado pela 
administração tributária e a sentença sob recurso, uma situação enquadrável no artigo 71.º, n.º 6 do CIVA;
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5. Ademais, a situação sub judice não se subsume no disposto no artigo 71.º, n.º 6, do CIVA, 
maxime por aquela norma, reportando -se a correcções de erros materiais ou de cálculo no registo 
das operações consagradas nos artigos 44.º a 51.º e 65.º do CIVA, implicar, necessariamente, erro no 
tipo de registo especificamente consagrados no artigo 44.º, n.ºs 3 e 4 do CIVA, o que não sucedeu na 
situação sub judice;

6. Igual conclusão resulta do Oficio -Circulado n.º 030082 -DSIVA, de 17.11.2005, porquanto nos 
termos do seu ponto 8 explicita -se que o âmbito de aplicação do artigo 71.º do CIVA abrange regula-
rizações que se destinam a corrigir o imposto já entregue ou já deduzido num determinado período de 
imposto, por força de diversas circunstâncias ocorridas após o envio da respectiva declaração periódica, 
o que manifestamente não ocorreu no presente caso;

7. Com efeito, a distinção entre a aplicação do mecanismo do artigo 71.º do CIVA e o artigo 91.º, 
n.º 2 do mesmo Código reside no facto de o contribuinte ter ou não entregue/deduzido o imposto em 
causa, uma vez que, em caso afirmativo, estaremos perante uma situação em que a correcção da dedu-
ção do imposto deverá seguir o respectivo procedimento previsto no artigo 71.º do Código do IVA e, 
ao invés, caso o contribuinte não tenha ainda procedido àquela dedução, então, se respeitado o prazo 
de 4 anos previsto no artigo 92.º, n.º 2, do Código do IVA, poderá exercê -la;

8. E, na situação sub judice não se está perante um erro no apuramento do imposto dedutível num 
determinado período, está -se tão só perante um lapso consubstanciado no diferimento temporal da 
dedução do IVA de uma determinada factura, pelo que, precisamente por essa razão e imediatamente 
após constatar, apenas no referido ano de 2003, a não dedução do IVA em questão, a ora Recorrente 
procedeu à sua dedução nos termos gerais prescritos no n.º 2, do artigo 91.º, do CIVA, uma vez que 
ainda se encontrava a decorrer o prazo de quatro anos aí fixado para o exercício daquele direito;

9. Por último, a situação em crise não se encontra abrangida pelo artigo 71.º, n.º 6 do CIVA, 
atendendo ao facto de não configurar um erro ostensivo, de fácil identificação, como se afiguram os 
erros/lapsos de escrita a que se refere aquela norma, conforme aludido no Acórdão do Tribunal Central 
Administrativo do Norte, de 26.11.2009, proferido no processo n.º 01 159/06.9BEBRG;

10. Assim, ao invés do que considera o Tribunal a quo, e conforme demonstrado na impugnação 
deduzida, bem como nas presentes alegações, a Recorrente valeu -se do procedimento legalmente 
ajustado à dedução de um montante de imposto relativamente ao qual não havia ainda e por lapso, 
exercido o direito à dedução, isto é, do procedimento previsto no referido artigo 91.º, n.º 2, do CIVA, 
o qual permite a dedução do IVA em qualquer período de imposto compreendido no prazo de 4 anos a 
contar do nascimento do facto tributário;

11. Acresce, em desfavor da aplicação do disposto no artigo 71.º, n.º 6 do CIVA que, mesmo a 
admitir -se como válido o enquadramento da situação em apreço no espírito daquela norma, o que só 
a beneficio de raciocínio se concede, tal aplicação sempre constituiria uma inadmissível sobreposição 
do formalismo à materialidade das operações, estando a administração tributária, ao abrigo princípio 
do inquisitório previsto no artigo 58.º da LGT, bem como em cumprimento do disposto no artigo 6.º do 
RCPIT, obrigada a agir com vista ao apuramento da verdade material, o que implica que deveria esta 
ter procedido à correcção de tal erro, permitindo a dedução do imposto a que a Recorrente tinha direito;

12. Assim, e em face do exposto resulta evidente que, ao proceder à liquidação adicional do IVA 
em causa, com fundamento na alegada violação do referido artigo 71.º, n.º 6, do CIVA, incorreu a 
administração tributária na errónea interpretação e aplicação dessa norma e, ao não permitir a dedução 
daquele IVA ao abrigo do disposto no artigo 91.º, n.º 2, do mesmo diploma legal, em manifesta ilega-
lidade por violação desta última, daí resultando, em qualquer dos casos, a ilegalidade das liquidações 
impugnadas.

13. Por fim, refira -se que a Recorrente procedeu ao pagamento voluntário da totalidade do imposto 
e juros compensatórios liquidados, pelo que, sendo manifesto o erro de qualificação e subsunção jurídica 
que subjaz ao acto tributário sob censura, a procedência do presente recurso não só deverá determinar 
o reembolso à Recorrente do imposto e juros compensatórios indevidamente pagos, como ainda o 
pagamento dos juros indemnizatórios incidentes sobre aqueles, nos termos do disposto no artigo 43.º 
da LGT e no artigo 61.º do CPPT.

aqueles, nos termos do disposto no artigo 41º da LGT e no artigo 61.º do CPPT,
l4. Pelo que, e em suma, atentos os fundamentos acima referidos, deve a decisão recorrida ser 

anulada, bem como, em consequência, a liquidação adicional subjudice.
Por todo o exposto, e o mais que o ilustrado juízo desse Tribunal suprirá, deve o presente recurso 

ser julgado procedente, por provado, com a consequente revogação da sentença recorrida e, nessa 
medida, o acto tributário em crise nos termos peticionados, assim se cumprindo com o DIREITO e a 
JUSTIÇA!

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
A questão objecto do presente recurso refere -se à legalidade da liquidação adicional resultante de 

correcção em sede de IVA, no montante de € 18.976,42, respeitante a indevida dedução, em Dezem-
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bro de 2003, do IVA liquidado em factura emitida no dia 27/03/2001 pelo fornecedor CARPINFER, 
tendo a Administração Fiscal entendido que o diferimento entre a respectiva data de emissão e a data 
da contabilização do IVA dedutível foi, em incumprimento do disposto no artigo 71º. n.º 6 do CIVA, 
superior a um ano.

Alega a recorrente que o Tribunal a quo ao sustentar a improcedência da pretensão do ora Recor-
rente, incorreu em erro de julgamento, porquanto a presente situação não se enquadra na previsão do 
artigo 71.º, n.” 6, do CIVA, uma vez que esta norma se aplica nos casos de erros materiais ou de cálculo 
e a situação em apreço não consubstancia um erro dessa natureza, constituindo antes um lapso resultante 
do mero diferimento temporal da dedução do IVA de uma determinada factura, atento o facto de, no 
momento de recepção daquela, 27 de Março de 2001, o IVA em causa ter sido contabilizado na conta 219 
– “Adiantamentos de clientes”, tendo sido registado na conta adequada apenas em Dezembro de 2003;

Assim sustenta que, ao invés do que considera o Tribunal a quo, usou o procedimento legalmente 
ajustado à dedução de um montante de imposto relativamente ao qual não havia ainda e por lapso, 
exercido o direito à dedução, isto é, do procedimento previsto no referido artigo 91.º, n.º 2, do CIVA, 
o qual permite a dedução do IVA em qualquer período de imposto compreendido no prazo de 4 anos a 
contar do nascimento do facto tributário.

Conclui que a situação fáctica em causa se enquadra na previsão do art. 910, n.º 2 do CIVA.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
Em matéria de correcção de erros materiais praticados nos registos e nas declarações prevê o 

art. 71º do CIVA um série de situações denominadas de rectificações do IVA.
Nos termos do artigo 71.º do CIVA as rectificações de imposto efectuadas pelos sujeitos passi-

vos são condicionadas a diversas situações específicas que, a não se cumprirem, implicam a nulidade 
das rectificações efectuadas com a consequente penalização conforme preceituado no artigo 96.º que 
equipara a dedução indevida do imposto à falta de entrega do mesmo.1

Constituem situações de rectificação do IVA previstas no art. 710, entre outras, as correcções de 
erros materiais praticados nos registos e nas declarações — cf. Clotilde Celorico de Palma, Introdução 
ao IVA, pag. 186.

De entre esses erros materiais praticados nos registos e nas declarações o referido normativo 
elenca aqueles a que se referem os arts. 44º a 510 e 65º do CIVA.

E é precisamente o do art. 44 do CIVA que, em sede de obrigações contabilísticas, determina 
que a contabilidade deve ser organizada de forma a possibilitar o conhecimento claro e inequívoco 
dos elementos necessários ao cálculo do imposto, bem como a permitir o seu controle, comportando 
todos os dados necessários ao preenchimento da declaração periódica do imposto – Clotilde Celorico 
de Palma, ob. cit., pag. 184

Ora, no caso resulta provado que, perante factura emitida no dia 27/03/2001 por um fornecedor 
da recorrente, esta contabilizou o respectivo IVA na conta 219 – “Adiantamentos de clientes”; e já em 
Dezembro de 2003, detectado o lapso, procedeu à dedução do IVA em causa.

Daí que se entenda que bem andou a decisão recorrida ao concluir que se trata de um erro de 
contabilidade da impugnante, por lapso dos seus serviços, situação que se subsume à norma do art. 710, 
no 6 do CIVA e aos respectivos condicionalismos temporais, e não à norma do art. 91º, n.º 2 do mesmo 
diploma legal (que aliás pressupõe responsabilidade dos serviços pela liquidação em excesso – cf. 
neste sentido, João António Valente Torrão, no seu Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
pag. 337).

Nestes termos somos parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente confirmando-
-se o julgado recorrido.

As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A. Na sequência de acção inspectiva à impugnante realizada pela Direcção de Serviços de Ins-

pecção Tributária da Direcção -Geral dos Impostos, com referência ao exercício de 2003, foi elaborado 
o relatório final constante de fls. 19/61, datado de 16/11/2007, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido, e efectuada correcção em sede de IVA, no montante de € 18.976,42, respeitante a inde-
vida dedução, em Dezembro de 2003, do IVA liquidado em factura emitida no dia 27/03/2001 pelo 
fornecedor CARPINFER, por se entender que o diferimento entre a respectiva data de emissão e a data 
da contabilização do IVA dedutível foi, em incumprimento do disposto no artigo 71.º, n.º 6, do CIVA, 
superior a um ano (Docs. 1 e 4 da petição inicial).

B. No dia 17/12/2007, a Administração Fiscal emitiu então a liquidação de IVA n.º 07318623 e 
a respectiva liquidação de juros compensatórios n.º 07318624, relativas ao período de Dezembro de 
2003, no montante global de € 21.835,88 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e cinco euros e oitenta e 
oito cêntimos) (Docs. 2 e 3 da Pi).

C. No dia 31/01/2008, data limite do seu pagamento voluntário, a impugnante procedeu ao paga-
mento das liquidações referidas no ponto B (Docs. 5 e 6 da Pi).
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3 – A Administração Tributária efectuou uma correcção em matéria de IVA, no montante de 
€ 18.976,42, com fundamento em dedução indevida, em Dezembro de 2003, do IVA liquidado em 
factura emitida no dia 27 -3 -2001 pelo fornecedor CARPINFER, por entender que o diferimento entre 
a respectiva data de emissão e a data da contabilização do IVA dedutível foi superior a um ano, o que 
considerou incompatível com o art. 71.º, n.º 6, do CIVA.

As disposições do CIVA pertinentes para apreciação do recurso são os arts. 22.º, n.º 2, 71.º, n.ºs 
6 e 7, e 92.º, n.º 2, que estabelecem o seguinte, nas redacções vigentes ao tempo em que ocorreram os 
factos dos autos:

– art. 22.º, n.º 2, do CIVA, na redacção dada pelo DL n.º 166/94, de 9 de Junho:
«Sem prejuízo da possibilidade de correcção prevista no artigo 71.º, a dedução deverá ser efectuada 

na declaração do período em que se tiver verificado a recepção das facturas, documentos equivalentes 
ou recibo de pagamento de IVA que fizer parte das declarações de importação».

– art. 71.º, n.º 6, do CIVA na redacção introduzida pela Lei n. 4/98, de 12 de Janeiro:
A correcção de erros materiais ou de cálculo no registo a que se referem os artigos 44.º a 51.º e 

65º, nas declarações mencionadas no artigo 40º e nas guias ou declarações mencionadas nas alíneas b) 
e c) do n.º 1 do artigo 67º, é facultativa quando resultar imposto a favor do sujeito passivo, mas só po-
derá ser efectuada no prazo de um ano, que, no caso do exercício do direito à dedução, será contado a 
partir do nascimento do respectivo direito nos termos do n.º 1 do artigo 22.º, sendo obrigatória quando 
resulte imposto a favor do Estado.

– art. 71.º, n.º 7, do CIVA na redacção dada pelo DL n.º 472/99, de 8 de Novembro:
Em casos devidamente justificados, a correcção dos erros referidos no número anterior de que 

tenha resultado imposto entregue a mais pode ainda ser autorizada nos quatro anos civis seguintes ao 
período a que se reporta o erro, mediante requerimento dirigido ao director -geral dos Impostos.

– art. 91.º, n.º 2, na redacção dada pelo DL n.º 472/99, de 8 de Novembro:
Sem prejuízo de disposições especiais, o direito à dedução ou ao reembolso do imposto entregue 

em excesso só poderá ser exercido até ao decurso de quatro anos após o nascimento do direito à dedução 
ou pagamento em excesso do imposto, respectivamente.

4 – O art. 22.º, n.º 1, do CIVA estabelece a regra de que a dedução deverá ser efectuada na de-
claração do período em que se tiver verificado a recepção das facturas, documentos equivalentes ou 
recibo de pagamento de IVA que fizer parte das declarações de importação, admitindo -se, no entanto, 
a possibilidade de correcções previstas no art. 71.º.

Em outros números do mesmo art. 22.º prevêem -se situações em que se admite a possibilidade 
de a dedução de imposto ser efectuada em períodos distintos, designadamente quando a recepção 
dos documentos que suportam a dedução ocorrer em período de declaração diferente daquele em que 
ocorreu a emissão (n.º 3), e quando o imposto a deduzir supere o montante devido pelas operações 
tributáveis do mesmo período (n.º 4).

Mas, deste artigo 22.º infere -se que a dedução do imposto não pode ser efectuada em qualquer 
momento, à escolha do sujeito passivo, sendo o alcance útil das normas referidas que indicam os 
momentos adequados para a dedução precisamente o de excluir que esta se possa fazer em momentos 
diferentes, quando tal não esteja especialmente previsto.

O direito comunitário, que tem primazia sobre o direito interno desde que não sejam violados os 
princípios fundamentais do Estado de direito democrático (1), aponta no sentido de ser correcta esta 
interpretação.

Na verdade, o art. 18.º, n.ºs 2 e 3, da Sexta Directiva do Conselho sobre IVA (Directiva n.º 77/388/
CEE, de 17 -5 -1977), em vigor à data em que ocorreram os factos dos autos (2), estabelecem que

2. O sujeito passivo efectuará a dedução subtraindo do montante total do imposto devido num 
determinado período fiscal o montante do imposto em relação ao qual, durante o mesmo período, o 
direito à dedução surge e é exercido por força do n.º 1.

Todavia, os Estados -membros podem obrigar os sujeitos passivos que efectuem operações oca-
sionais referidas no n.º 3 do artigo 4.º a exercerem o direito à dedução apenas no momento da entrega.

3. Os Estados -membros fixarão as condições e as regras as quais o sujeito passivo pode ser autori-
zado a proceder a uma dedução a que não tenha procedido em conformidade com o disposto nos n.º 1 e 2.

Desta regulamentação, conclui -se a dedução de imposto apenas pode efectuar -se fora dos mo-
mentos considerados adequados em condições que forem fixadas, o que afasta a viabilidade de um 
tese que se reconduza à atribuição ao sujeito passivo do direito de fazer a dedução quando entender, 
dentro do prazo máximo legalmente admissível.

Por isso, o n.º 2 do art. 92.º do CIVA, ao estabelecer que o direito à dedução só poderá ser 
exercido até ao limite de quatro anos após o nascimento do direito à dedução, não pode ter o alcance 
de atribuir ao sujeito passivo a liberdade de escolher qualquer momento dentro desse período para 
efectuar a dedução, mas sim de fixar um limite máximo que não pode ser excedido, mesmo nos casos 
em que a dedução pode efectuar em momentos diferentes dos indicados naquele art. 22.º, limite máximo 
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este que, como resulta da parte inicial daquele n.º 2, será aplicável quando não existir norma especial 
que fixe um limite inferior ou superior.

A tese defendida pela Impugnante, que se reconduz a que o sujeito passivo que efectuou dedução 
tempestivamente com erros tivesse um tratamento jurídico mais penalizador, a nível de prazo para 
efectuar devidamente o direito à dedução (um ano, com possibilidade de autorização até quatro anos, 
se a Administração Tributária entender que se está perante um caso «devidamente justificado»), do 
que aquele que nem sequer efectuou a dedução no prazo (que disporia de quatro anos, mesmo que 
o erro não fosse «justificado»), seria manifestamente incongruente, pois neste segundo caso está -se 
perante uma mais intensa inobservância do regime legal que, a ser fundamento de tratamento dis-
tinto, justificaria o estabelecimento para estas situações de um regime menos favorável e não mais 
benevolente.

5 – Para além do art. 71.º, n.º 6, do CIVA, não existe qualquer disposição legal que se possa 
interpretar como permitindo ao sujeito passivo o exercício do direito à dedução em momento posterior 
aos que resultam deste art. 22.º indicados, nos casos em que, por lapso efectuado na sua contabilidade, 
só detecte que tinha direito à dedução em momento posterior àquele em que o devia efectuar.

Isto é, se a situação não se enquadra naquele n.º 6 do art. 71.º também não se enquadra em 
nenhuma outra disposição legal.

Por isso, não tem qualquer utilidade apreciar se a situação, abstractamente, é susceptível de 
enquadramento neste n.º 6 do art. 71.º, uma vez que é ponto assente que a Impugnante não actuou 
efectuou a dedução dentro do prazo de um ano aí previsto nem pediu a autorização para utilizar o prazo 
de quatro anos, prevista no n.º 7 do mesmo artigo e, por isso, a dedução efectuada pela Impugnante 
não encontra cobertura jurídica nestas normas.

O que significa que, mesmo que a situação seja susceptível de enquadramento naquele n.º 6, a 
legalidade da liquidação estará assegurada por não ter sido observado o limite temporal aí fixado e 
não ter sido pedida a autorização prevista no n.º 7, que condicionam o direito de dedução.

Assim, tem de se concluir pela ilegalidade da dedução efectuada e pela legalidade da liquidação 
impugnada.

6 – Improcedendo o pedido de anulação da liquidação impugnada, fica prejudicado o conhecimento 
da questão dos juros indemnizatórios, que tem como pressuposto a ilegalidade da liquidação.

Termos em que acordam neste Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso 
e em confirmar a sentença recorrida.

Custas pela Impugnante.

Lisboa, 18 de Maio de 2011. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — António Calhau.

(1) Como está, desde a revisão constitucional de 2004, expressamente estabelecido no n.º 4 art. 8.º da CRP e já ante-
riormente se entendia.

(2) A Sexta Directiva foi revogada pela Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006. 

 Acórdão de 18 de Maio de 2011.

Assunto:

Ex -Cônjuge do Executado. Embargos de Terceiro. Caducidade do Registo da Penhora. 
Terceiro. Património Comum.

Sumário:

 I — O acto ofensivo que constitui o objecto do processo de embargos de terceiro é 
a penhora do imóvel e não o seu registo predial, já que este que não tem efeito 
constitutivo, pelo que se mantém a utilidade da lide enquanto subsistir o acto da 
penhora, independentemente de ter caducado o seu registo.

 II — Não se verifica a nulidade da sentença por oposição entre a decisão e os seus 
fundamentos quando o julgador extrai das premissas de facto que considerou as-
sentes uma conclusão, de facto ou de direito, diversa da que se impunha, errando 
no julgamento da matéria de facto ou na aplicação do direito aos factos apurados, 
mas sem qualquer quebra de raciocínio que permita concluir pela contradição 
entre as premissas e a conclusão.
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 III — O cônjuge que tenha a posição de terceiro pode, sem autorização do outro, defen-
der por meio de embargos os direitos relativamente aos bens próprios e aos bens 
comuns que hajam sido indevidamente atingidos pela diligência.

 IV — A penhora de um bem que faz parte de património comum sem que todos os titulares 
sejam executados é ilegal, podendo os restantes co -titulares reagir para defesa dos 
seus direitos através dos adequados meios de resistência legal, por ocorrer uma 
indevida apreensão de bem comum para satisfação de obrigação que pertence a 
um só co -titular.

 V — Numa situação em que a dívida exequenda foi constituída pelo executado após 
a dissolução do matrimónio com a embargante, em que esta não consta do título 
executivo, a dívida não lhe é comunicável, não houve reversão da execução contra 
si nem foi citada para a execução, não se pode negar à embargante a qualidade 
de terceiro para efeitos de embargos.

 VI — E porque nessa situação a embargante não pode assumir na execução uma posição 
igual à do cônjuge, não sendo caso de a citar para os efeitos previstos nos arti-
gos 220.º e 239.º do CPPT, os embargos de terceiro constituem o meio processual 
adequado para defesa dos seus direitos relativamente a um bem comum penhorado, 
tendo em conta que a penhora não pode incidir sobre esse bem mas apenas sobre 
o direito que o executado detém no património comum.

Processo n.º 973/09 -30.
Recorrente: Maria de Fátima de Jesus Fernandes.
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. MARIA DE FÁTIMA DE JESUS FERNANDES, com os demais sinais dos autos, recorre 
para o Supremo Tribunal Administrativo da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Coimbra, de improcedência dos embargos de terceiro que apresentou contra a penhora do prédio 
urbano inscrito na matriz do concelho de Mira sob o n.º 5924, efectuada no processo de execução fiscal 
instaurado contra o seu ex -cônjuge, EUCLIDES DOS SANTOS CANICEIRO.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
a) No âmbito do processo n.º 0779200501011642 foi efectuada a penhora do prédio urbano, sito 

na localidade de …, freguesia e concelho de Mira, inscrito na respectiva matriz sob o número 5924 
(penhora nº077920060000002523), registada provisoriamente por dúvidas na Conservatória do Registo 
Predial de Mira, tendo tal registo caducado por não terem sido removidas as dúvidas que impendiam 
sobre o mesmo.

b) Tal caducidade foi registada no sistema em 10/09/2008, conforme consta da certidão relativa 
ao teor das inscrições e encargos totais do referido prédio, emitida pela dita Conservatória em 09 de 
Julho de 2009 ora junta, sendo que a Recorrente só tomou conhecimento da mesma em 06 de Julho 
corrente, quando, a fim de tratar de um assunto alheio à presente questão, solicitou àquela Conserva-
tória certidão de teor das inscrições e encargos em vigor e verificou que a penhora a que aludem os 
presentes autos dela não constava.

c) Encontrando -se a penhora registada provisoriamente por dúvidas, cumpria ao embargado, sa-
nar, em tempo útil, as dúvidas do registo, promovendo a remoção das mesmas e operando a conversão 
do registo em definitivo, sendo certo que as dúvidas no registo, relativas a proveniência do prédio, 
decorrem de alterações à matriz, resultantes da avaliação geral da propriedade do concelho de Mira e 
da criação de freguesias administrativas, a que a ora Recorrente foi completamente alheia, conforme 
requerimento em tempo apresentado aos autos pela então embargante e oficio remetido pelo Serviço 
de Finanças de Mira, constante a fls. 53 dos Autos.

d) A caducidade do registo não foi, em tempo, comunicada aos autos pelo embargado, nem pela 
ora Recorrente, que a desconhecia, pelo que os seus efeitos não foram levados ao conhecimento do 
Mmº. Juiz, nem apreciados em primeira instância.

e) Ao ter omitido factos relevantes para a decisão da causa, actuando, pelo menos com negligên-
cia grave, litigou o Recorrido com manifesta má fé, devendo ser condenado em multa e indemnização 
condigna a favor da Recorrente, o que se requer ver decretado.

f) Com a caducidade do registo, a referida penhora, que foi causa de pedir dos embargos dedu-
zidos, caducou, pelo que o prédio “deixou” de estar penhorado, revertendo para o património onde se 
encontrava.

g) Tendo caducado a penhora a favor do recorrido, por culpa deste, deixou de existir motivo para 
o prosseguimento dos embargos, que se fundamentaram na dita penhora, pelo que se verifica, assim, 
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nos termos do artigo 287º alínea e) do Código de Processo Civil, impossibilidade ou inutilidade super-
veniente da lide devendo julgar -se extinta a Instância o que se requer.

h) Os fundamentos da ora alegada inutilidade superveniente da lide, de que só agora a Recorrente 
tomou conhecimento, só poderão ser apreciados e decididos por V.ªs Ex.ªs após apreciação do teor das 
certidões de registo que ora se remetem, estando reunidos os pressupostos da junção de documentos 
em fase de Recurso, devendo os mesmos ser admitidos, o que se requer.

Sem prescindir,
i) Vem o presente recurso interposto da Sentença que julgou totalmente improcedentes os embargos 

deduzidos pela ora Recorrente, por se ter entendido que a mesma não tem a qualidade de terceiro na 
execução em apreço e que a sua posse ou direito não é incompatível com a penhora

j) Salvo o devido respeito por opinião diversa e salvo melhor entendimento, sendo a dívida 
contraída pelo executado no estado de divorciado, sendo a mesma de sua exclusiva responsabilidade 
por não se poder presumir proveito comum, e não tendo sido a ora Recorrente, no âmbito do concreto 
processo de execução fiscal, que precedeu os embargos deduzidos, considerada co -executada, nem 
sequer para efeitos de citação, restará concluir que a mesma foi, pelo próprio embargado, ao longo de 
todo o procedimento, considerada terceira.

k) A qualidade de terceiro na execução, que foi “atribuída” à ora Recorrente ao longo de todo o 
processo de Execução fiscal, no âmbito do qual foi penhorado um bem que também lhe pertence  - qua-
lidade essa que nem sequer foi contestada, pois que a Digna Representante da Fazenda Pública pediu 
que os embargos fossem julgados de acordo com o prudente juízo do Tribunal e a Digna Magistrada 
do Ministério Público emitiu douto parecer pugnando pela procedência dos embargos  - deve manter-
-se no momento da defesa do seu património, para efeitos da dedução de embargos, pois a mesma 
não tinha ao seu alcance outro meio de defesa, nem tinha outra qualidade processual que legitimasse 
a sua intervenção além da qualidade de terceira, pois não era executada, nem cônjuge do executado.

l) Constando do ponto 5 dos factos provados que a casa de habitação penhorada foi construída 
por ambos os cônjuges, não restam dúvidas de que o bem penhorado pertence a ambos os ex -cônjuges 
e que a ora Recorrente pretendia exercer um direito seu, defendendo o seu património e o seu direito 
sobre o imóvel penhorado que lhe pertence, direito esse que não é um simples direito à habitação, 
nem uma simples posse, nem um mero direito à casa de morada de família, mas antes um verdadeiro 
direito de propriedade, o que não foi, em momento nenhum, posto em crise, nem pelo embargado, ora 
Recorrido, nem pelo executado.

m) Estando o património da Recorrente a responder por uma dívida de que a mesma não é respon-
sável, de que não teve proveito, em que não é executada, nem é cônjuge do executado, os embargos de 
terceiro são o único meio processual à disposição da ora Recorrente, não dispondo esta de outro meio 
para se opor à penhora de um bem que também lhe pertence, que é comum e que a própria Sentença 
recorrida reconhece como tal.

n) Refere a, douta, Sentença que, sendo a posse da ora Recorrente em termos de comunhão e o 
seu direito à propriedade comum, a penhora não é incompatível nem com a posse nem com o direito 
de propriedade do ex -cônjuge sobre o bem, e que o que seria incompatível seria o prosseguimento da 
execução para venda do mesma bem depois de a ora Recorrente ter usado da faculdade de requerer a 
separação judicial de bens e o bem lhe ter sido ali adjudicado; salvo melhor opinião e com o devido 
respeito, tal faculdade não foi concedida à ora Recorrente, nem esta poderia ter usado da mesma.

o) Conforme consta da douta Sentença, ficou provado que a ora Recorrente não foi, em momento 
algum, citada para a execução e considerando expressamente, a douta Sentença recorrida, que “a obri-
gação de citação a que alude o artigo 239º, nº1, do C.P.P.T. se estende aos ex -cônjuges quando tenham 
sido penhorados bens comuns (...) ainda não partilhados, do dissolvido casal” e que a ora Recorrente 
não tem a qualidade de terceiro, devendo portanto ser equiparada ao cônjuge, então a falta de citação 
da ora Recorrente constituiria nulidade insanável, de conhecimento oficioso.

p) O próprio Órgão de Execução fiscal justificou, na contestação, a falta de citação da ora Re-
corrente, mostrando nitidamente o entendimento de que a mesma é terceira pelo que não haveria lugar 
à aplicação do disposto no artigo 220º do Código CPPT, o que equivale a dizer que não assistia à ora 
Recorrente o direito de requerer a separação judicial de bens, ao contrário do que resulta da, douta, 
Sentença recorrida.

q) O artigo 220º do CPPT refere -se claramente ao cônjuge do executado, não se devendo fazer 
uma interpretação extensiva da lei de forma a tal preceito se aplicar ao ex -cônjuge, porque o direito 
de requerer a separação de bens que daí decorre só se aplica, nos termos da Lei Civil, na vigência da 
sociedade conjugal e esta dissolveu -se com o divórcio.

r) Ainda que tivesse sido citada nos termos do artigo 220º do CPPT, a ora Recorrente não poderia 
ter requerido a simples separação de bens, pois, nos termos do disposto nos artigos 1767º e seguintes 
do Código Civil, a legitimidade para a acção de separação pertence ao cônjuge lesado e a separação 
só pode ser decretada em acção intentada por um dos cônjuges contra o outro, pelo que, não sendo a 
ora Recorrente, em consequência do divórcio, cônjuge do executado, não tinha legitimidade para tal.
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s) Conforme consta do artigo 1770º do Código Civil, a acção de simples separação de bens tem 
efeitos no regime matrimonial que vigora no casamento, pelo que resulta claramente da letra e do es-
pírito da lei que apenas pode ter lugar na vigência do mesmo e não após o divórcio.

t) Não se pode entender, como entendeu o Mmº Juiz “a quo”, que a penhora não é incompatível 
com o direito de propriedade da ora Recorrente sobre o imóvel, pois a mesma representa um ónus que 
claramente limita o seu direito e que o ofende, pois se assim não fosse, nem sequer seria necessário 
reflectir sobre a eventual faculdade de requerer a separação de bens, nem haveria razão para tal pe-
nhora vir a ser levantada após a partilha dos bens comuns nos termos gerais se o imóvel ali lhe fosse 
adjudicado, reflexões constantes da, douta, Sentença recorrida.

u) A penhora implica que o bem o penhorado seja retirado da posse e livre disposição do seu titular, 
ficando vinculado e adstrito aos fins do processo executivo, pelo que, não sendo a ora Recorrente parte 
na causa e recaindo a penhora sobre um prédio que é comum e também lhe pertence, como reconhecido 
pela, douta, Sentença recorrida, é a mesma incompatível com a posse e o direito da ora Recorrente.

v) Face ao disposto no artigo 351º do Código de Processo Civil, atendendo a que a ora Recor-
rente não era parte no processo de Execução fiscal e visto que a penhora ofende a posse e o direito de 
propriedade que a ora Recorrente tem sobre o bem em causa, deve a mesma ser considerada terceira, 
sendo legítimo o recurso aos embargos de terceiro.

w) Por todo o exposto, com o devido respeito e salvo melhor opinião, entende a ora Recorrente 
que a douta Sentença é contraditória, havendo oposição dos fundamentos com a decisão, tendo sido 
violadas as normas jurídicas constantes dos artigos 125º, 165º nº1 a), 239º nº1 e 220º do C.P.P.T e 351º 
do Código de Processo Civil.

x) Estando verificados a qualidade de terceiro da ora Recorrente e a posse ou direito incompatível 
com a penhora, encontram -se verificados os requisitos de que depende a procedência dos embargos 
deduzidos, devendo os mesmos proceder.

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

que devia ser concedido provimento ao recurso, com a seguinte argumentação:
«No caso subjudice a recorrente vem suscitar a questão prévia da inutilidade superveniente da 

lide alegando que caducou o registo da penhora efectuada pela Fazenda Pública por não terem sido 
removidas as dúvidas que impendiam sobre o mesmo.

Ora o não registo da penhora do imóvel não tem como efeito a não violação da posse do em-
bargante. O registo da penhora em matéria de execução fiscal tem, fundamentalmente, interesse para 
efeitos da prioridade da penhora a ter em conta no concurso de credores  - cf. neste sentido o Acórdão 
do Supremo Tribunal Administrativo de 29.10.96, recurso 21031.

Mas já ocorrerá inutilidade superveniente da lide se a penhora tiver sido levantada na sequência 
da caducidade do registo.

No caso resulta dos autos  - fls. 163  - que não foi levantada a penhora do imóvel no processo de 
execução fiscal.

Improcederá, pois, a arguida inutilidade superveniente da lide e bem assim a alegada litigância 
de má fé.

Quanto ao mérito do recurso:
Alega a recorrente que sendo a dívida contraída pelo executado no estado de divorciado será a 

mesma da sua exclusiva responsabilidade por não se presumir proveito comum.
Por outro lado, acrescenta, que não tendo sido a recorrente, considerada como co -executada, 

nem sequer para efeitos de citação, restará concluir que a mesma deve ser considerada terceira no 
processo de execução fiscal.

Argumenta ainda que o artº 220º do C.P.P.T. se refere claramente ao cônjuge do executado, não 
se devendo fazer uma interpretação extensiva da lei de forma a tal preceito se aplicar ao ex cônjuge, 
porque o direito de requerer a separação de bens que daí decorre se aplica, nos termos da Lei Civil 
na vigência da sociedade conjugal e esta dissolve -se com o divórcio.

Conclui que estando o seu património a responder por uma dívida de que não é responsável, em 
que não é executada nem é cônjuge do executado, os embargos de terceiro são o único meio processual 
à sua disposição para se opor à penhora de um bem que também lhe pertence, que é comum e que a 
própria sentença reconhece como tal.

Afigura -se -nos que o recurso merece provimento.
No caso importa sublinhar que penhora se reporta a dívida contraída após o divórcio (cf. pro-

batório).
Sendo que a própria penhora é também posterior à dissolução do casamento.
Assim, e como já bem salientava a Magistrada do Ministério Público junto da primeira instância 

no seu parecer de fls. 62 e segs., a dissolução do casamento fez degenerar o património comum em 
comunhão ou compropriedade, sendo que a embargante tem a qualidade de terceira na execução fiscal 
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e a penhora realizada ofende a posse da embargante sobre o imóvel penhorado, afectando o direito à 
sua meação sobre o mesmo.

Diferente seria se à data da penhora a embargante e o executado ainda estivessem casados.
Nesses casos o cônjuge seria 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 C.PC (1) — cfr. 
Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado, 4ª edição, pag. 957.

E assumindo, com tal citação obrigatória, a posição de co -executado, não teria a possibilidade 
de embargar de terceiro — vide neste sentido, entre outros, os Acórdãos do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo de 18.02.1998, processo 21438, e de 21.06.2000, processo 22164, ambos in www.dgsi.pt.

E diferente seria também a questão se a recorrente se tivesse divorciado em data posterior à 
constituição da dívida, caso em que continuaria a ser responsável pelas mesmas (cf. neste sentido 
Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 17.03.1999, recurso 23003, e de 14.10.2009, recurso 
502/09, ambos in www.dgsi.pt.)

Mas não é essa a situação em análise nos presentes autos pelo que tal jurisprudência não tem 
aplicação no caso subjudice.

No caso subjudice, como já se sublinhou, penhora reporta -se a dívida contraída após o divórcio 
(cf. probatório), sendo ela própria também posterior à dissolução do casamento.

Daí que se conclua que a qualidade de terceiro parece efectivamente assistir à embargante já 
que não interveio no processo executivo, nem é cônjuge do executado, e que a penhora ofende a posse 
da embargante sobre o imóvel penhorado, correspondente ao direito de propriedade que, em conjunto 
com o executado, exerce sobre o mesmo (2).

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando-
-se o julgado recorrido.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência 
as questões colocadas.

2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. Contra EUCLIDES DOS SANTOS CANICEIRO, N.I.F. …, então com domicílio fiscal na Rua 

…, n.º …, na localidade de …, freguesia e concelho de Mira, foi instaurada no Serviço de Finanças de 
Mira a execução fiscal n.º 0779200501011642, para cobrança coerciva de dívida de IVA do período de 
2005 -04 a 2005 -06, no montante total de € 8.171,83 (Inf. de fls. 4 e docs de fls. 5 a 6).

2. Em 2007.06.29 foi na execução a que alude o n.º anterior efectuada a penhora do seguinte 
bem imóvel: «Prédio destinado a habitação com 2 pisos e 7 divisões, com uma área total de 1582 m2 e 
uma área bruta de construção de 305,90 m2, sito na Rua …, … …, 3070  -…, Mira, inscrito na matriz 
predial de Mira sob o n.º5924 e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Mira ou Vagos» 
(Inf. de fls. 4 e doc. de fls. 7 a 9).

3. A penhora a que alude o n.º anterior foi registada na Conservatória do Registo Predial de Mira 
provisoriamente por dúvidas (Fls. 10 a 12 dos autos).

4. A Embargante foi casada com o Executado no regime de comunhão de adquiridos, tendo o 
respectivo casamento sido dissolvido por divórcio declarado na Conservatória do Registo Civil de 
Pombal em 2005.02.04 (Facto alegado no artigo 3º da douta PI. Confirmado pelo documento para que 
remete, a fls. 17 e seguintes dos autos).

5. O bem penhorado que integra a casa de habitação a que se alude em 2 supra foi construído por 
ambos os cônjuges e constituiu a casa de morada de família onde os cônjuges residiram na pendência do 
casamento, tendo sido acordado, aquando do divórcio, que o mesmo seria atribuído ao cônjuge mulher 
(Facto alegado no artigo 6º, primeira parte, da douta PI. Não está em causa que o prédio pertenceu a 
ambos os cônjuges, apenas se tendo posto em dúvida que tivesse sido erigido apenas em terreno doado 
pelos pais da Embargante. O acordo quanto à casa de morada de família está documentado nos autos 
e foi expressamente reconhecido no artigo 6º da douta contestação).

3. As questões sob recurso, delimitadas que estão pelas conclusões da alegação da recorrente, 
são as de saber:

− se ocorre a inutilidade ou impossibilidade superveniente da lide por força da caducidade do 
registo da penhora e se a Fazenda Pública deve ser condenada como litigante de má -fé por não ter dado 
conhecimento desse facto nos autos; no caso negativo,

− se a sentença padece de nulidade por contradição entre os fundamentos e a decisão;
− se a sentença padece de erro por ter julgado que a posse e o direito que a embargante invoca 

não são incompatíveis com a penhora realizada e, ainda, que a embargante não detém a qualidade de 
terceiro na execução fiscal.

3.1. Importa verificar, em primeiro lugar, se ocorre a invocada inutilidade ou impossibilidade 
superveniente da lide, sabido que esta advém de uma ocorrência processual que torna a instância des-
necessária ou impossível e constitui causa de extinção da instância em face do disposto no artigo 287.º, 
alínea e), do Código de Processo Civil.
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Segundo a recorrente, no âmbito do processo de execução fiscal em apreço foi efectuada a penhora 
de um prédio urbano, inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 5924º, registada provisoriamente 
por dúvidas na Conservatória do Registo Predial. Encontrando -se a penhora registada provisoriamente 
por dúvidas, cumpria ao embargado sanar, em tempo útil, as dúvidas do registo, promovendo a remo-
ção das mesmas e operando a conversão do registo em definitivo, o que não fez, deixando caducar o 
registo. Com a caducidade do registo, a penhora também caducou, pelo que o prédio “deixou” de estar 
penhorado, revertendo para o património onde se encontrava, deixando, assim, de existir motivo para 
o prosseguimento dos presentes embargos de terceiro.

Todavia, não lhe assiste razão, dado que, conforme consta da informação recentemente prestada 
nos autos a pedido deste Tribunal (cfr. fls. 163) a penhora não foi levantada apesar da caducidade do 
seu registo na Conservatória do Registo Predial. Sendo os embargos de terceiro o meio próprio para 
quem não é parte na causa reagir contra a ofensa da sua posse ou de qualquer direito incompatível com 
a realização da penhora, segue -se que, enquanto esta não for levantada, os embargos mantém toda a 
sua utilidade e razão de ser. Por outras palavras, é a penhora e não o seu registo (o qual se destina a 
dar publicidade à situação jurídica da penhora, encerrando uma função declarativa e não constitutiva 
de direitos) que constitui o acto ofensivo do direito da embargante, pelo que enquanto esta subsistir 
mantém -se a utilidade da lide de embargos.

Os presentes embargos não perderam, pois, o seu objecto ou utilidade, improcedendo esta questão. 
O que leva, inevitavelmente, à improcedência do pedido de punição da Fazenda Pública como litigante 
de má -fé por falta de comunicação da caducidade do registo da penhora, dada a irrelevância desse facto 
para a apreciação do mérito dos embargos e a consequente impossibilidade de formular qualquer juízo 
de censura à sua atitude processual.

3.2. Os embargos de terceiro foram julgados improcedentes com base em dois fundamentos dis-
tintos e autónomos: por um lado, por se ter julgado que a embargante, enquanto ex -cônjuge do execu-
tado, não detinha a qualidade de terceiro para efeitos de embargos e, por outro, por se ter considerado 
que a penhora que foi efectuada não era susceptível de ofender a sua pose ou qualquer outro direito 
incompatível com esse acto.

Segundo a recorrente, a sentença padece da nulidade prevista nos artigos 125.º do CPPT e 668.º, 
n.º 1, alínea c), do CPC, por oposição entre os fundamentos e a decisão.

É sabido que a decisão judicial deve constituir a consequência lógica dos fundamentos invoca-
dos pelo julgador, ocorrendo nulidade se na fundamentação o julgador seguir determinada linha de 
raciocínio, apontando para determinada conclusão, e, em vez de a tirar, decidir noutro sentido, oposto 
ou divergente. Ou seja, a nulidade por oposição entre os fundamentos e a decisão ocorre quando os 
fundamentos invocados deveriam conduzir, num processo lógico, à solução oposta daquela que veio 
a ser adoptada.

É, pois, a congruência da decisão que este vício formal da decisão visa acautelar. E como tem 
sido repetidamente afirmado pela doutrina e pela jurisprudência, a oposição ou contradição entre 
fundamentos e decisão refere -se aos fundamentos estabelecidos e utilizados pelo julgador, e não aos 
que resultam do processo. A não correspondência entre os elementos de facto resultantes do processo 
com os que constam na decisão como assentes, representará erro de julgamento, mas não nulidade da 
sentença. Por outro lado, se o julgador, ainda que indevidamente, extraiu das premissas de facto que 
considerou assentes uma conclusão (de facto ou de direito) diversa da que se impunha, ou seja, se 
errou no julgamento da matéria de facto ou se aplicou incorrectamente o direito aos factos apurados, 
tal consubstanciará um eventual erro de julgamento, e não nulidade da decisão por oposição entre a 
decisão e os fundamentos.

No caso vertente, nada vem alegado que demonstre a existência de uma contradição formal rele-
vante para efeitos da apontada nulidade. O que resulta do alegado é que a recorrente discorda da funda-
mentação da sentença recorrida, por a considerar errada, e, portanto, por razões de índole substancial, 
e não porque a mesma esteja em contradição formal com a decisão de improcedência proferida. Aliás, 
neste aspecto, a sentença assenta num discurso lógico e irrepreensível, limitando -se a decidir no exacto 
sentido preconizado pela respectiva fundamentação, sem qualquer quebra ou desvio de raciocínio que 
permita concluir pela contradição entre as premissas e a conclusão.

Não se verifica, pois, a pretendida nulidade da decisão recorrida.
3.3. Segundo a decisão recorrida, a dívida exequenda é da responsabilidade exclusiva do execu-

tado por se ter constituído após a dissolução do casamento com a embargante, mas a penhora efectuada 
para garantir o seu pagamento não é incompatível com a pose ou com o direito invocado por esta, 
dado que «a posse exercida pelo ex -cônjuge sobre os bens comuns é ainda uma posse em termos de 
comunhão. O ex -cônjuge possui com intenção de agir como beneficiário do direito à comunhão até à 
partilha (animus). Por isso, e não tendo sido alegada (e não o foi, no caso dos autos) a aquisição de 
uma nova posse, diversa da que derivava do casamento, o ex -cônjuge continua a possuir nos mesmos 
termos em que possuía na constância do casamento. E não estando em causa que a posse do cônjuge 
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sobre os bens comuns seja incompatível com a penhora, também não o é a posse do ex -cônjuge nos 
mesmos termos.».

Dado que a embargante, ora recorrente, continua a sustentar que a penhora efectuada é incompatível 
com o direito a que se arroga sobre o imóvel penhorado, vejamos se lhe assiste razão.

Antes de mais, convém recordar que após as alterações introduzida ao Código de Processo Civil 
pelo Decreto Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, os embargos de terceiro passaram a poder basear-
-se na titularidade do direito de fundo, em especial o direito de propriedade ou outro direito real de 
gozo menor, para além da posse, desde que os mesmos sejam incompatíveis com a futura transmissão 
para terceiros do bem penhorado através de adjudicação ou venda. Ou seja, a inovação consiste, face 
à redacção do artigo 351.º do CPC, em que o terceiro pode agora, através de embargos, defender, não 
apenas a posse, mas, também, qualquer direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência, 
judicialmente ordenada, de apreensão ou entrega de bens.

Por outro lado, o artigo 352.º do CPC estabelece que o cônjuge que tenha a posição de terceiro 
pode, sem autorização do outro, defender por meio de embargos os direitos relativamente aos bens 
próprios e aos bens comuns que hajam sido indevidamente atingidos pela diligência.

Na situação em apreço, a embargante não consta no título executivo como devedora nem houve 
reversão da execução contra si. Aliás, as dívidas são, inquestionavelmente, da exclusiva responsabili-
dade do executado, por terem sido contraídas já após a dissolução do vínculo conjugal. E a embargante 
nunca foi citada para o processo de execução, sendo -lhe, até, recusada essa qualidade de co -executada 
pelo órgão da execução fiscal, conforme se verifica pela leitura da contestação apresentada nestes autos 
pela Fazenda Pública.

Estando em causa dívidas assumidas pelo executado após a extinção do matrimónio, por elas res-
pondem apenas os seus bens, em harmonia com a regra basilar contida no artigo 601.º do Código Civil 
quanto à garantia geral do cumprimento das obrigações, segundo o qual responde pelo cumprimento o 
património do devedor, integrado pelos bens que sejam susceptíveis de penhora.

Isto é, respondem os bens de que seja proprietário, a fracção de que seja titular em direito de 
compropriedade e o direito que mantiver em património comum ou indiviso (3).

E porque assim é, o artigo 826.º do CPC estabelece que na execução movida apenas contra algum 
ou alguns dos contitulares de património autónomo (4) ou bem indiviso, não podem ser penhorados 
os concretos bens compreendidos no património comum ou uma fracção de qualquer deles, nem uma 
parte especificada do bem indiviso, pois os direitos dos contitulares não se referem a qualquer parte 
especificada da coisa comum mas a toda ela, globalmente considerada, como resulta do preceituado nos 
artigos 1403.º, n.º 2, e 1408.º, nºs 1 e 2, do C.Civil (5). E, por isso, o próprio CPPT prevê no artigo 232.º 
a forma de penhorar o direito a bens indivisos.

O que se compreende, na medida em que, ao dispor de coisa comum ou de parte determinada 
desta, o contitular ou comproprietário dispõe não apenas do seu direito sobre a coisa, mas também dos 
direitos dos outros sobre ela. Há aí, portanto, no que respeita ao direito destes, uma venda ou disposi-
ção de coisa alheia. Assim o declara expressamente o artigo 1408.º, n.º 2, do Código Civil. Por isso, 
e como a doutrina reconhece, os aforismos “res inter alios acta aliis non prodest nec nocere potest” e 
“nemo plus juris transferre potest quam ipse habet” são também aplicáveis à venda, feita por um dos 
comproprietários, da coisa comum ou de parte especificada dela, sem consentimento dos outros, dado 
que essa venda representa venda de coisa alheia no que se refere aos direitos de compropriedade ou 
quota dos demais comproprietários.

Por conseguinte, a penhora de determinado bem que faz parte de património comum sem que 
todos os titulares sejam executados é ilegal, podendo os restantes co -titulares reagir para defesa dos 
seus direitos através dos adequados meios de resistência legal, por ocorrer uma indevida apreensão de 
bem comum para satisfação de obrigação que pertence a um só co -titular.

É certo que o Código de Procedimento e de Processo Tributário permite que na execução fiscal 
possam ser imediatamente penhorados bens comuns do casal, mas exige que nesse caso seja citado 
o cônjuge do executado, pelo que só no caso de não ter lugar essa citação é que ocorre uma indevida 
apreensão de bens comuns, contra a qual o cônjuge pode reagir para defesa dos seus direitos. Mas no 
presente caso é inquestionável que a embargante nunca foi citada para requerer a separação judicial de 
bens, pelo que terá ocorrido a ofensa do direito que invocou, por indevida apreensão de bens comuns 
para satisfação do cumprimento de obrigação tributária que pertence exclusivamente ao executado.

Deste modo, e em suma, tendo sido penhorado um imóvel que globalmente pertence ao executado 
e à embargante, de um bem que só pode ser onerado e alienado com intervenção de ambos, há que 
concluir que a embargante invoca e demonstra a titularidade de direito incompatível com a realização 
da diligência (direito decorrente da contitularidade do imóvel penhorado).

Os embargos não podiam, pois, ter sido julgados improcedentes com este fundamento.
3.4. Resta saber se a embargante, enquanto ex -cônjuge do executado, detém ou não a qualidade 

de terceiro, tendo em conta que a decisão impugnada lhe nega essa qualidade.
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Segundo a decisão, «O ex -cônjuge do executado não tem a qualidade de terceiro na execução 
onde são bens penhorados bens imóveis comuns, ainda não partilhados, do dissolvido casal, visto, 
lhe ser aplicável, por identidade de razão, o regime do artigo 239.º, n.º 1, do CPPT.». Para o efeito 
sustentou -se que «sendo penhorados bens comuns imóveis ou móveis sujeitos a registo é sempre orde-
nada oficiosamente a citação do cônjuge do executado (artigo 239.º CPPT) o qual adquire a qualidade 
de co -executado, podendo exercer todos os direitos que a lei processual confere ao executado. Esta 
atribuição ao cônjuge da posição de executado e a obrigatoriedade da sua citação no caso de penhora 
de bens imóveis ou móveis sujeitos a registo, implica que ele, nestes casos, não tenha 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 artigo 165.º, n.º 1, alínea a), deste Código. (...)

É certo que, entretanto, em 2005.02.04 (...) foi homologado o divórcio por mútuo consentimento. 
Poderá, assim, colocar -se a questão de saber se o estatuto de co -executado se mantém quando sejam 
penhorados bens provenientes do património comum do dissolvido casal, ainda não partilhados.

Se entendermos que, após o divórcio e até à partilha deixa de existir comunhão e passa a exis-
tir compropriedade, o direito de cada ex -cônjuge passa a incidir sobre metade de cada um dos bens 
provenientes da comunhão. Se, pelo contrário, entendermos que existe comunhão de mão comum, o 
direito dos contitulares não incide sobre cada um mas, globalmente, sobre a universalidade dos bens 
que integram a comunhão. É o caso da herança não partilhada. A diferença é que, na comunhão de 
mão comum todas as questões relacionadas com o património que integra a comunhão são do interesse 
de todos os que nela participam. Afinal, nenhum dos contitulares sabe se tal bem lhe vem a caber em 
partilha. Já na compropriedade cada um tem interesse em discutir a penhora que abrange o seu direito 
a uma parte indivisa do bem.

No entendimento deste Tribunal, o património dos ex -cônjuges é ainda uma universalidade de 
bens comuns. Se o património comum dos cônjuges degenerasse em compropriedade com o divórcio, 
os ex -cônjuges passavam a ser contitulares de bens certos e determinados, passando o seu direito a 
incidir sobre cada um dos elementos que constituem o património, e não sobre uma fracção ideal do 
conjunto. Pelo que não seria necessária a partilha a que alude o artigo 1404.º do CPC, sendo ao invés 
possível a divisão de coisa comum.

Por isso o ex -cônjuge tem o mesmo interesse em intervir na execução de bens comuns que a lei 
confere ao cônjuge do executado. Por isso, tem este Tribunal entendido que a obrigação da citação a que 
alude o artigo 239.º, n.º 1, do CPPT se estende aos ex -cônjuges, quando tenham sido penhorados bens 
comuns (no caso, imóveis ou móveis sujeitos a registo), ainda não partilhados, do dissolvido casal.».

Vejamos.
Não estabelecendo o Código de Procedimento e de Processo Tributário regras para a determina-

ção da qualidade de terceiro, há que recorrer às normas do Código de Processo Civil, maxime ao seu 
artigo 351.º, segundo qual, terceiro, para efeitos de embargos, é aquele que não é parte na causa. Ou 
seja, é quem não tem no processo de execução a posição de exequente ou de executado.

Na situação em apreço, a embargante não consta no título executivo, a dívida não lhe é comunicável 
e não houve reversão da execução contra si. Com efeito, e como se viu, as dívidas foram constituídos 
pelo executado após a dissolução do matrimónio, pelo que nem se pode falar de dívida conjugal (e só 
nesse âmbito se colocaria o problema da comunicabilidade ou não da dívida), e a embargante nunca 
foi citada para a execução.

Por conseguinte, ela não teve intervenção no processo executivo nem é obrigada pelo acto de que 
emana a diligência, devendo, por isso, ser considerada terceira para efeitos de embargos.

Em suma, enquanto a embargante não for citada para a execução, não se lhe pode negar a quali-
dade de terceira, embora tal não implique necessariamente que a providência de embargos de terceiro 
constitua o meio de defesa adequado para defesa dos seus direitos relativamente ao bem comum que 
foi penhorado.

Repare -se que, mesmo na vigência do matrimónio, o cônjuge que não tenha sido citado e que 
tenha de o ser (por força do artigo 239º ou do artigo 220.º do CPPT) tem a qualidade de terceiro que lhe 
permitira deduzir embargos para se opor à penhora de bens comuns do casal; tal qualidade é, contudo, 
precária e temporária, pois que uma vez efectuada a citação na execução deixa de a ter. «Isto é, o cônjuge 
do executado que em dado momento tem a qualidade de terceiro para deduzir os embargos, deixa de 
a ter logo que haja a citação no processo executivo, o que levaria à sua ilegitimidade superveniente 
nos embargos de terceiro se entretanto deduzidos. Daí que nestes casos, o meio mais adequado para 
a defesa dos seus interesses é a arguição de nulidade por falta de citação no processo executivo» (6). 
Como explica TEIXEIRA DE SOUSA (7), o cônjuge do executado é terceiro para efeitos de dedução 
de embargos quanto “aos direitos relativos aos bens próprios” e quando “sejam penhorados bens 
comuns e, além disso, o cônjuge do executado não seja citado para requerer a separação de bens (cfr. 
art. 825º, n.º 1)”. E como assinala FERNANDO AMÂNCIO FERREIRA (8), à situação de penhora de 
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bens comuns é de equiparar, em interpretação extensiva do artigo 352.º do CPC, a penhora de bens ou 
de direitos que só podem ser alienados ou exercidos com intervenção de ambos os cônjuges.

Termos em que não pode manter -se a tese, firmada na sentença, de que a embargante não detém 
a qualidade de terceiro para efeitos de embargos.

Contudo, da própria motivação da sentença decorre que o que se quis realmente expressar e levou 
à improcedência dos embargos foi o entendimento de que os embargos de terceiro não constituíam o 
meio processual adequado para defesa dos direitos do ex -cônjuge do executado relativamente à penhora 
de bens comuns ainda não partilhados, no entendimento de que a obrigação de citação do cônjuge, 
prevista no Código de Procedimento e Processo Tributário, se estendia ao ex -cônjuge quando a penhora 
incidisse sobre bens comuns ainda não partilhados.

Pelo que se impõe analisar o acerto do julgado também nesta óptica, tendo em conta que é en-
tendimento jurisprudencial pacífico que a possibilidade de deduzir embargos de terceiro pelo cônjuge 
do executado não é cumulativa com a possibilidade legal de requerer a separação de bens após a sua 
citação nos moldes previstos no CPPT (9).

A questão está, pois, em saber se, apesar do divórcio, o ex -cônjuge do executado deve assumir 
na execução fiscal uma posição semelhante à que teria se o casamento ainda estivesse vigente, se deve 
ser citado na execução para poder pedir a separação do património comum.

Para responder à questão convém recordar que, como resulta do disposto nos artigos 1773.º e 
seguintes do Código Civil, o divórcio dissolve o casamento e opera a cessação da generalidade das 
relações pessoais e patrimoniais entre os cônjuges. O divórcio tem os mesmos efeitos que a morte 
quanto à extinção do vínculo matrimonial, fazendo cessar a comunhão conjugal e patrimonial, pelo que 
deixam de poder ter aplicação as regras que determinam os efeitos do casamento quanto às pessoas e 
bens previstas nos artigos 1671.º e seguintes do Código Civil.

In casu, o vínculo conjugal já se dissolvera no momento em que se constituiu a dívida, pelo que 
não se pode falar em dívida conjugal ou em encargo da sociedade conjugal, não se colocando, assim, 
o problema de saber ela constitui dívida comum ou própria dos cônjuges (10), o que impede o recurso à 
regulamentação legal das dívidas dos cônjuges contida nos artigos 1690.º e seguintes do Código Civil 
e às regras de direito civil que definem os bens que respondem por esse tipo de dívidas. Dito de outro 
modo, não se podendo qualificar a dívida em cobrança como dívida própria do cônjuge/executado, não 
se pode afirmar que por ela respondem os seus bens próprios e subsidiariamente a sua meação nos bens 
comuns do casal, em conformidade com a regra contida no artigo 1696.º do C.Civil; e como também 
não se pode qualificar como dívida comum, não se pode dizer que por ela respondem os bens comuns 
do casal em conformidade com a regra contida no artigo 1695.º do C.Civil.

Trata -se, pois, de dívida da responsabilidade do sujeito que a contraiu, e por ela responde apenas 
património deste, em harmonia com a regra contida no artigo 601.º do C.Civil quanto à garantia geral do 
cumprimento das obrigações. Isto é, respondem os bens de que o executado seja proprietário, a fracção 
de que seja titular em compropriedade e o direito que mantiver em património comum.

Diferente seria a situação se a dívida tivesse nascido na vigência da sociedade conjugal, se fosse 
uma dívida dos cônjuges (independentemente de se tratar de dívida própria de um deles ou de dívida 
comum a ambos), pois nesse caso podiam ser imediatamente penhorados os bens comuns do casal, por 
estes integrarem um património autónomo especialmente afectado aos encargos da sociedade conjugal. 
E, nessa situação, o posterior divórcio não exoneraria esse património comum, devendo o ex -cônjuge 
adquirir na execução uma posição igual à do cônjuge, o que obrigaria à sua citação para os efeitos 
previstos nos artigos 220.º e 239º do CPPT.

Já no presente caso, não cremos que o ex -cônjuge deva assumir na execução uma posição igual 
à do cônjuge do executado para os efeitos previstos nos aludidos preceitos do CPPT.

Desde logo, porque, após o divórcio, o ex -cônjuge passa a deter, relativamente ao património 
comum um direito a uma quota ideal do valor do conjunto de bens que o integram, a meio caminho 
juridicamente entre a comunhão hereditária e a compropriedade, sem se poder completamente recon-
duzir a nenhuma das duas figuras jurídicas. Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 
proferido em 18/11/2008, no Proc. n.º 08A2620, embora em situação diversa da que vimos analisando 
mas cuja doutrina sufragamos, «na comunhão conjugal existe um património colectivo, ou seja, um 
património com dois sujeitos que do mesmo são titulares e que globalmente lhes pertence, sendo um dos 
traços característicos de tal património autónomo o facto de cada um dos seus membros não poder pedir 
a sua divisão enquanto não cessar a causa determinante da sua constituição. Essa massa patrimonial 
não se reparte entre os cônjuges como na compropriedade ou comunhão do tipo romano: antes, como 
na antiga comunhão de tipo germânico, pertence -lhes em bloco e só em bloco. (...). Porém, uma vez 
dissolvido o vínculo conjugal, «o património comum converte -se em comunhão ou compropriedade do 
tipo romano, podendo, então, qualquer dos consortes dispor da sua quota ideal ou requerer a divisão 
da massa patrimonial através da partilha. É uma situação semelhante à sucessão mortis causa, ou 
seja, a uma herança, e é entendimento pacífico que esta, antes da partilha, constitui uma universitas 
juris, um património autónomo, com conteúdo próprio. Até à partilha, os direitos dos herdeiros recaem 
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sobre o conjunto da herança; cada herdeiro apenas tem direito a uma parte ideal da herança e não a 
bens certos e determinados (cfr. acórdão deste STJ de 17.04.1980, in BMJ 296º -298).

Como escreveu Rabindranath Capelo de Sousa (Lições de Direito das Sucessões, pág. 185), 
citado no referido acórdão, “nos casos em que haja lugar à partilha da herança, segundo a opinião 
dominante, o domínio e posse sobre os bens em concreto da herança só se efectivam após a realização 
da partilha, uma vez que até aí a herança indivisa constitui um património autónomo nada mais tendo 
os herdeiros do que o direito a uma quota -parte do património hereditário”.

O mesmo é o pensamento do Prof. Pereira Coelho (Direito das Sucessões, 2ª ed., 1966 -1967), 
também aí citado, quando esclarece que “não se trata de uma vulgar compropriedade entendida como 
participação na propriedade de bens certos e determinados. Pelo contrário, a contitularidade do direito 
à herança significa tanto como direito a uma parte ideal, não de cada um dos bens de que se compõe 
a herança, mas sim da própria herança em si considerada”».

O que significa que uma vez dissolvido o casamento celebrado segundo algum regime de comu-
nhão de bens, passa o respectivo património de mão comum, até à respectiva partilha, à situação de 
indivisão, detendo cada um dos contitulares uma quota ideal do património globalmente considerado 
e não uma quota dos bens que compõem esse património. O que obriga à penhora do direito a bens 
indivisos (direito à meação) nos termos previstos no artigo 826.º do CPC e 232.º do CPPT, assim fi-
cando excluída a possibilidade de penhora dos próprios bens acompanhada de citação do ex -cônjuge 
para requerer a separação de bens.

Esta solução respeita a regra do regime de comunhão de bens celebrado no casamento e não preju-
dica os interesses do ex -cônjuge ou de terceiros credores que tenham entrado em relacionamento jurídico-
-económico com algum dos membros do casal na pendência do matrimónio. Na verdade, tendo a dívida 
nascido depois do divórcio e por ela não respondendo o património colectivo afecto ao cumprimento dos 
encargos da sociedade conjugal, isto é, os “bens comuns do casal”, não há que salvaguardar a posição 
desses credores pela concessão da faculdade legal de penhora imediata dos bens comuns do casal. Assim 
como não há que acautelar a defesa dos interesses do ex -cônjuge através do mecanismo da citação para 
requerer a separação de bens, pois que após o divórcio ele pode livremente fazer cessar a indivisão, 
instaurando processo de inventário para partilha dos bens, ao contrário do que acontecia na pendência 
do matrimónio (durante o qual não pode alterar o regime matrimonial de bens nem pedir a divisão dos 
bens comuns, razão por que a lei concede ao cônjuge não responsável pela dívida a faculdade de separar 
o património comum na pendência de processo executivo, de forma a poupá -lo a qualquer prejuízo).

Do exposto decorre que a embargante não pode assumir na execução uma posição igual à do côn-
juge, constituindo os embargos de terceiro o meio processual adequado para defesa dos seus direitos 
relativamente à penhora efectuada. Penhora que não pode incidir sobre os próprios bens que integram 
a comunhão, mas apenas sobre o direito que o executado detém no património comum, pelo que os 
presentes embargos não podem deixar de proceder.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao presente recurso jurisdicional, revogar a sentença recorrida 
e julgar procedentes os embargos de terceiro com todos os efeitos legais, a saber: levantamento da 
penhora e cancelamento do respectivo registo.

Custas na instância a cargo da Fazenda Pública e sem custas no STA por a recorrida não ter 
contra -alegado.

Lisboa, 18 de Maio de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — António Calhau — Valente 
Torrão.

(1) Actualmente artº 864º -A do Código de Processo Civil.
(2) Vide, também neste sentido, o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 23.02. 1999, recurso 63533, in www.dgsi. pt.
(3) De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 1408º do Código Civil, o comproprietário pode dispor de toda a sua 

quota na comunhão ou de parte dela, mas não pode, sem consentimento dos restantes consortes, alienar nem onerar parte 
especificada da coisa comum. Por aplicação desta norma de direito substantivo, o artigo 826º do CPC prescreve que a penhora, 
em caso de comunhão, não pode incidir sobre os bens que a integram: o que é penhorado não são essas coisas em concreto, 
mas sim, e apenas, o direito que o executado tem no património comum.

(4) Constituem manifestações de patrimónios autónomos ou separados quer os bens comuns do casal no regime 
matrimonial de bens em que haja comunhão (art. 1695º do Código Civil), quer a herança (arts. 2070º e 2071º do Código 
Civil), quer o estabelecimento individual de responsabilidade limitada (arts. 10º e 11º do DL n.º 248/86, de 25 de Agosto).

(5) Sabido que as regras da compropriedade se aplicam, com as necessárias adaptações, à comunhão de quaisquer 
outros direitos, por força do disposto no artigo 1404.º do C.Civil.

(6) Acórdão proferido pelo STA em 24/10/2007, no Processo n.º 0626/07.
(7) In “Acção Executiva Singular”, pág. 301.
(8) In “Curso de Processo de Execução”, 11.ª Edição, 2009, pág. 300.
(9) Cfr., entre outros, os acórdãos do STA de 18/02/1998, de 24/10/2007 e de 19/01/2011, nos Proc. n.º 21438, n.º 626/07 

e n.º 842/10, respectivamente.
(10) As dívidas próprias são aquelas que apenas responsabilizam o cônjuge que as contraiu (art. 1692.º do CC) e as dívidas 

comuns aquelas que, mesmo quando contraídas por um único dos cônjuges, responsabilizam ambos (art. 1691.ºnº 1 do CC): 
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 Acórdão de 18 de Maio de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. IVA. Prestação de serviços. Artigo 4.º, n.º 1 do CIVA. (Não) 
inconstitucionalidade.

Sumário:

 I — O pagamento efectuado, a título de compensação, ao titular do estabelecimento 
para que este renuncie ao arrendamento comercial de que é titular para possa 
ser celebrado pelo senhorio novo contrato de arrendamento sobre o imóvel, con-
figurável como uma compensação pelo abandono da sua posição de inquilino, 
está sujeito a IVA, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Código do Imposto sobre 
o Valor Acrescentado.

 II — “Apesar de amplo, o conceito jurídico consagrado no n.º 1 do artigo 4.º do CIVA 
é determinável” pelo que “não constitui violação do princípio da legalidade 
tributária (artigo 102.º, n.º 3.º, da CRP)” ou da tipicidade tributária.

Processo n.º 1024/10 -30.
Recorrente: Superbrinquedos — Comércio de Brinquedos, 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  - SUPERBRINQUEDOS  - Comércio de Brinquedos, LDA., com os sinais dos autos, recorreu 

para o Tribunal Central Administrativo Sul da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 7 de De-
zembro de 2009, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra liquidações 
de IVA e respectivos juros compensatórios respeitantes ao exercício de 1994, no montante global de € 
115.213,88, apresentando para tal as seguintes conclusões:

I. Em síntese, versaram os autos de que ora se recorre sobre as quantias recebidas pela recorrente 
a título de indemnização pelas benfeitorias e perda dos estabelecimentos comerciais sitos nos locais 
arrendados, por efeito da extinção dos contratos de arrendamento comercial.

II. Entende a ora recorrente que a sentença “sub judice” enferma do vício de ilegalidade, por 
errónea aplicação do direito ao caso em apreço, designadamente, por fazer uma interpretação e apli-
cação erradas do artigo 4.º, n.º 1 do CIVA.

III. A questão decidenda é a de saber se os montantes recebidos pela recorrente a título de in-
demnizações pela rescisão amigável de contratos de arrendamento comercial estão, ou não, sujeitos a 
IVA, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 1º, n.º 1, 3º e 4º, n.º 1, todos do CIVA.

IV. O artigo 4º, n.º 1 do CIVA, estabelece que são consideradas como prestações de serviços as 
operações efectuadas a título oneroso que não constituam transmissões, aquisições intracomunitárias 
ou importação de bens, sendo para a recorrente seguro que não se perfila, “in casu”, “operação” 
alguma para efeitos de incidência de IVA.

V. Com efeito, o artigo 4.º, n.º 1 do CIVA estabelece uma cláusula aberta que pretende abranger as 
operações efectuadas a título oneroso que não constituam transmissões, aquisições intracomunitárias 
ou importação de bens.

VI. No caso “sub judice” não há operações de prestação de serviços, já que as compensações 
recebidas pela recorrente configuram indemnizações recebidas como necessário pressuposto da rescisão 
amigável de contratos de arrendamento de áreas comerciais, pelo que, não poderão ser enquadráveis 
no conceito de prestação de serviços, mesmo atendendo ao carácter de cláusula aberta expressa no 
referido artigo 4.º, n.º 1 do CIVA.

VII. Nos termos do artigo 11º da LGT, na interpretação das normas fiscais e na qualificação dos 
factos a que as mesmas se aplicam deverão ser observadas as regras e princípios gerais de interpreta-
ção e aplicação das leis, e sempre que os termos empregues sejam próprios de outros ramos de direito, 
deverá ser atendido o sentido daquele que aí têm.

VIII. O artigo 9º, n.º 2, do Código Civil dispõe que o intérprete não se cingindo exclusivamente 
à letra da lei  - não pode retirar do pensamento legislativo um sentido que não tenha na letra da lei um 
mínimo de correspondência verbal.
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IX. O contrato de prestação de serviços é aquele em que uma das partes se obriga a proporcional 
à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem retribuição, como consta 
do artigo 1154º do Código Civil.

X. Conjugando o mencionado artigo 4º do CIVA com a definição da lei civil, outro sentido não 
poderá ser retirado que não seja que o IVA incide sobre as operações que importem a obrigação 
assumida por um sujeito para com outro de proporcionar um resultado do seu trabalho que tenha 
carácter oneroso.

XI. Sendo certo que, a avidez do legislador fiscal em criar um conceito que fosse tão amplo que 
abrangesse um sem número de situações – como é notório do texto daquele artigo 4.º do CIVA  -, se 
não fosse temperada com as regras de interpretação jurídica a que alude a LGT, violaria os princípios 
da tipicidade e taxatividade que norteiam o sistema fiscal nos termos definidos pelo artigo 103.º da 
Constituição da República Portuguesa (CRP).

XII. Aliás, a interpretação efectuada pela sentença recorrida do conceito de prestação de serviços, 
viola a Constituição, mormente, aquele seu artigo, pelo que é inconstitucional.

XIII. Por outro lado, os negócios em apreço não passaram de renúncias ao direito dos arrenda-
mentos que pertenciam à recorrente, e se a locação de bens imóveis está isenta de IVA, nos termos do 
n.º 30 do artigo 9.º do CIVA, mal se compreenderia que a extinção de tais negócios jurídicos fosse, 
em tal sede, tributada, pelo que, não estando sujeitas a incidência de IVA as indemnizações recebidas 
pela recorrente como necessário pressuposto de rescisão amigável dos contratos de arrendamento 
das áreas comerciais.

XIV. Assim, a sentença recorrida está em oposição com o entendimento do Supremo Tribunal 
administrativo, que se pronunciou no sentido em que se “a locação de bens imóveis, está isenta de IVA, 
nos termos do n.º 30 do artigo 9.º do CIVA, mal se compreenderia que a extinção de tal negócio jurídico 
fosse, em tal sede, tributada.” (vide Acórdão do STA proferido no âmbito do processo n.º 1.684/03, de 
19/5/04, in www.dgsi.pt).

XV. Tendo naquele aresto, o STA sancionado a questão no sentido de que “não está sujeita a 
incidência de IVA a indemnização recebida por inquilino como necessário pressuposto de rescisão 
amigável de contrato de arrendamento de área comercial.”

XVI. Com efeito, o princípio do sistema comum do IVA, estabelecido na Sexta Directiva 77/388/
CEE, de 17 de Maio de 1977, exclui do âmbito de incidência do IVA as indemnizações de prejuízos 
que não tenham natureza remuneratória,

XVII. Conforme sobressai do entendimento relativo aos objectivos de tributação a que se deve 
dirigir o imposto, como sendo o da tributação pelo consumo, pela despesa, e que se encontra vertido 
na indicada Directiva comunitária.” Consiste em aplicar aos bens e serviços um imposto geral so-
bre o consumo exactamente proporcional ao preço dos bens e serviços, qualquer que seja o número 
de transacções ocorridas no processo de produção e de distribuição anterior à fase de tributação”.

XVIII. Na situação em apreço, atentos os factos e o entendimento da sentença recorrida, os 
valores pagos pelas instituições bancárias tinham efeitos de ressarcimento dos prejuízos causados à 
recorrente pelas renúncias aos contratos de arrendamento que celebrara e consequente desocupação 
dos locais arrendados e, ainda, pela perda das benfeitorias levantadas nos locados, pelo que, a esses 
valores, faltar -lhes -ia um dos pressupostos de tributação em IVA: o da sua caracterização como valores 
despendidos em actos de consumo.

XIX. Mais, não é também pela circunstância de as renúncias da recorrente terem permitido aos 
Senhorios a celebração de novos contratos de arrendamento  - correspondendo, por isso, a compensação 
pela rescisão dos anteriores contratos  -, que as indemnizações estariam sujeitas a IVA.

XX. Conforme se referiu, as operações “sub judice” beneficiariam, neste caso, da isenção prevista 
no artigo 9.º, n.º 30, do CIVA, uma vez que os arrendamentos também eram isentos, como, aliás, é en-
tendimento da própria Administração Tributária (Cfr. Acórdão de 15 de Dezembro de 1997, Processo 
C -63/92, Lubbock Fine & Co., do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.)

XXI. Assim, não podem aquelas indemnizações recebidas pela renúncia aos arrendamentos ser 
considerada transmissão de bens (artigo 3º n.º 1 do CIVA) ou prestação de serviços (artigo 4º n.º 1 do 
CIVA), à luz das definições expendidas na sentença.

XXII. Em face dos vertidos entendimentos jurisprudenciais, e dos demais fundamentos “supra” 
alegados, a sentença recorrida fez errada interpretação da lei.

XXIII. Assim, a sentença “sub judice” violou, para além de outros, os artigos 4º do CIVA, artigo 9º 
e 1154º do Código Civil, artigos 8º e 11º da LGT e artigo 103º da CRP.

Nestes termos e nos mais de Direito que V. Excelências doutamente e como sempre suprirão, 
deverá o presente recurso merecer provimento, revogando -se a sentença recorrida, assim se fazendo 
a costumada Justiça.

Por Acórdão de 3 de Novembro de 2010 (a fls. 246 a 262 dos autos) o Tribunal Central Adminis-
trativo Sul julgou -se incompetente para conhecer do recurso para ele interposto pela Fazenda Pública 
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(sic), indicando como competente este Supremo Tribunal, para quem os autos foram remetidos em 14 de 
Dezembro de 2010 precedendo requerimento nesse sentido da recorrente (cfr. fls. 269 e 267 dos autos).

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Ministério Público, tendo tido vista dos autos, não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4  - Questões a decidir
São as de saber se, como decidido e ao contrário do alegado, os montantes recebidos pela ora 

recorrente a título de compensação pela rescisão amigável de contratos de arrendamento comercial estão 
sujeitas a IVA, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 1.º n.º 1, 3.º e 4.º n.º 1 do Código 
do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA) e, caso assim se conclua, se é inconstitucional, por 
violação do princípio da legalidade e da tipicidade (artigo 103.º da CRP) a interpretação sufragada na 
sentença recorrida do n.º 1 do artigo 4.º do CIVA.

Transitou em julgado, por não ter sido objecto do recurso, o decidido quanto à não dedutibilidade 
do imposto mencionado em dois recibos referentes a honorários, por incumprimento “dos requisitos 
formais do exercício desse direito”.

5  - Matéria de facto
Constam do probatório fixado na sentença recorrida os seguintes factos:
1. A Impugnante foi sujeita a uma acção de inspecção efectuada em cumprimento da ordem de 

serviço n.º 28587 (cf. relatório a fl. 38 e seguintes que se dá por reproduzido);
2. A acção de inspecção referida no ponto anterior enquadrou -se no âmbito de uma acção ins-

pectiva direccionada à verificação da contabilização de indemnizações pagas a diversas instalações 
de crédito para obtenção de espaços, destinados à instalação de novos balcões (fl. 43);

3. A impugnante desenvolve a sua actividade económica na área do comércio a retalho de 
brinquedos e jogos (cor. Relatório da inspecção tributária (IT), a fls. 38 dos autos; e artº 1º da p.i.);

4. A actividade da Impugnante é desenvolvida a partir de várias lojas que possui (fls. 40);
5. Em 1994 a Impugnante detinha três lojas no amoreiras Shopping Center Lisboa (1086, 1087 

e 2113), uma loja no Centro Comercial da Portela e uma loja na Rua de Buenos Aires n.º 12 -B em 
Lisboa, prosseguindo a sua actividade noutros postos de venda, possuindo também um armazém na 
Portela de Sacavém (fl. 40);

6. A Impugnante, em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado estava enquadrada no regime 
normal de periodicidade trimestral até 31/12/1994 (fl. 40)

7. A Impugnante passou a partir de 31/12/1994 ao regime de periodicidade mensal (fl. 40);
8. A Impugnante detinha desde 30/08/1993, um estabelecimento comercial na Rua Buenos Aires, 

adquirido por trespasse no valor de 40.000.000$00, (fl. 41 e contrato anexo 2 a fl. 57 a 60);
9. Em 27/10/1994 a Impugnante outorgou um contrato, que se dá por reproduzido e onde constam 

como 1ª outorgantes – “Superbrinquedos”, na qualidade de “legítimo arrendatário do rés -do -chão e 
cave do prédio urbano sito na Rua de Buenos Aires, n.º 12 -B  - 2º outorgante  - SGSI Sociedade de Gestão 
Imobiliária “com interesse em obter a extinção do contrato de arrendamento a fim de uma terceira 
pessoa se poder instalar no local objecto do mesmo, para aí passar a desenvolver a sua actividade 
comercial” e  - terceiro outorgante  - Dr. José António Schroeter de Oliveira Pires Horta Osório, que 
intervém na qualidade de fiador (fls. 51 a 54);

10. No contrato referido no ponto anterior consta que “os contraentes têm conhecimento de que 
a proprietária do prédio Companhia Portuguesa de Seguros na qualidade de senhoria se mostrou 
disponível para celebrar com o segundo contraente ou com a referida terceira pessoa um contrato de 
arrendamento relativo ao identificado local, (.) desde que o primeiro outorgante se disponha igualmente 
a fazer cessar o contrato de arrendamento” “o primeiro outorgante obriga -se a enviar à senhoria (.) 
uma proposta contratual com vista à revogação por mútuo acordo (..) do contrato de arrendamento” 
A revogação referida (..) produzirá efeitos a partir de 16 de Novembro de 1994, se a senhoria celebrar, 
entretanto, novo contrato de arrendamento ou o correspondente contrato promessa, relativamente 
ao local descrito em 1 dos pressupostos, com o segundo contraente ou com terceira pessoa por ele 
nomeada desde que o segundo contraente ou terceira pessoa aqui referida paguem integralmente a 
indemnização prevista na cláusula 2ª” (fls. 51 a 53);

11. Na cláusula 2ª do contrato referido no ponto 9, consta “a título de indemnização pelas benfei-
torias e perda do estabelecimento comercial do local identificado, por causa da extinção do contrato 
de arrendamento do segundo contraente ou terceira pessoa pagará ao primeiro outorgante a quantia 
de 53.000.000$00 (.) nas condições seguintes  - a) uma parcela igual a 20% da referida quantia, ou 
seja 10.600.000$00, é paga nesta data a título de sinal de princípio de pagamento, mediante fiança 
prestada pelo terceiro contraente, quantia de que o primeiro contraente dá aqui a correspondente 
quitação  - b) o remanescente será pago a 15 de Novembro de 1994, data em que o primeiro contraente 
deverá entregar, completamente devoluto, o local objecto do arrendamento (fls. 53),
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12. A SGSI Sociedade de Gestão Imobiliária dirigiu à Impugnante um documento segundo o qual 
a notificava que, nos termos do contrato referido nos pontos a 10, a terceira pessoa interessada a que 
o contrato se refere é a Caixa Geral de Depósitos SA (fl. 55);

13. A Caixa Geral de Depósitos rectificou o contrato de 27/10/1994, referido no ponto 9 a 11 
(fls. 56);

14. A Administração Tributária fez constar no relatório que como suporte dos factos referidos 
nos pontos 9 a 12 a Impugnante detém, apenas o contrato referido em 9 (fl. 41);

15. A impugnante recebeu, no exercício de 1994, da Caixa Geral de Depósitos, a quantia de 
53.000.000$00, 264.362,89 € a título de contrapartida pelas benfeitorias realizadas e pela renúncia 
ao contrato de arrendamento que detinha sobre o estabelecimento comercial sito na R. Buenos Aires, 
n.º 12 -B, em Lisboa (cor. Relatório da inspecção tributária (IT), a fls. 42 dos autos; artigos 15º a 20º 
da p.i.; e recibos, a fls. 53 e 62 dos autos);

16. A Impugnante emitiu um recibo em 15/11/1994, onde consta que “declara -se que recebemos 
a quantia de ESC. 42.400.000$00 (…), referente ao remanescente da indemnização devida pelas 
benfeitorias e perda do estabelecimento comercial localizado no rés -do -chão e cave do prédio sito na 
Rua Buenos Aires n.º 12  -B, em Lisboa, fixada por contrato celebrado em 27 de Outubro de 1994 e 
ratificado pela entidade pagadora Caixa Geral de Depósitos S.A., nos termos do artº 452º do C. Civ., 
em 8 de Novembro de 19942 (fl. 62);

17. A Caixa Geral de Depósitos, emitiu um documento com o n.º 111867 de 15/11/1994, segundo 
o qual, efectuou o pagamento de 42.400.000$00, respeitante ao remanescente da indemnização acor-
dada com a sociedade Superbrinquedos  - Comércio de Brinquedos, Lda. Por conta das benfeitorias 
e perda do estabelecimento comercial sito na Rua de Buenos Aires n.º 12 –B, 1200 Lisboa, por causa 
da extinção do contrato de arrendamento, conforme alínea b) da cláusula 2.ª do contrato celebrado 
em 27/10/1994 (fls. 63);

18. A Administração Tributária fez constar no relatório que dos factos referidos nos pontos 9 
a 16, resultou uma operação “para efeitos de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, 
assimilada a um trespasse contabilizando a empresa uma mais -valia de 13.351.350$00, que constitui 
um proveito (.) apurado e contabilizado(.) Este valor foi declarado para efeitos fiscais, constando no 
Q 17 da Declaração de Rendimentos Mod 22 como Proveitos e Ganhos Extraordinários  - Alienação 
de Imobilizações Incorpóreas. No que respeita ao IVA o sujeito passivo não procedeu à liquidação 
de imposto, não fazendo qualquer referência ao imposto no recibo emitido. Analisado o contrato 
(“extinção do contrato de arrendamento” e atendendo ao tratamento que foi dado à operação para 
efeitos de imposto sobre o rendimento estamos perante uma transferência do direito ao trespasse de 
arrendamento, consubstanciando  -se a operação numa cessão de um bem incorpóreo que é considerada 
prestação de serviços nos termos do artº 4º n.º 1 CIVA. Nestes termos a operação em apreço encontra -se 
sujeita a Imposto Sobre o Valor Acrescentado, nos termos do artº 1º n.º 1 alínea a) conjugado com o 
artº 4º n.º 1 ambos do CIVA. (...) Refira -se que a transferência do direito ao trespasse e arrendamento 
apenas será abrangida pelo regime de não sujeição a IVA, de acordo com o artº 3º n.º 4 e artº 4º n.º 4 
do CIVA, quando a este direito seja concedido como parte integrante de um determinado conjunto 
patrimonial que constitua por si só um ramo de actividade autónomo e independente em que o ad-
quirente seja ou venha a ser, pelo facto da aquisição um sujeito passivo de Imposto. Não é de facto o 
caso em apreço uma vez que a empresa em análise comercializa brinquedos e o adquirente pretende a 
loja para instalar um balcão da Caixa Geral de Depósitos, adquirindo apenas o direito ao trespasse 
e arrendamento”.(fl. 41 e 43)

19. A Administração Tributária entendeu ainda o seguinte “o contrato que apoia a operação, 
refere na 2a cláusula que o pagamento dos 53.000.000$00 são devidos a “título de indemnização 
pelas benfeitorias e perda do estabelecimento comercial do local identificado, por causa de extinção 
do contrato de arrendamento”. Convém referir que se considerarmos que aquela quantia foi paga 
a título de indemnização, também está sujeita a IVA, nos termos do artº 4º n.º 1 do CIVA, não tendo 
enquadramento no artº 16º n.º 6 alínea a) do CIVA.” (fl. 43);

20. Tendo os factos referidos nos pontos 9 a 18 a Administração Tributária fundamentou e 
quantificou a respectiva correcção nos seguintes moldes “o sujeito passivo recebeu da Caixa Geral 
de Depósitos, o montante de 53.000.000$00 (10.600.000$00 em 94/10 e 42.400.000$00 em 94/11), 
referente à transferência do direito ao trespasse e arrendamento de uma loja comercial sita na Rua 
de Buenos Aires n.º 12 -B, Lisboa, onde a partir de 1994 passou a funcionar uma agência do referido 
banco. Trata -se de uma operação sujeito a imposto nos termos do artº 1 n.º 1 alínea e) e artº 4º n.º 1 
ambos do CIVA, com a redacção dada pela Lei 2/92 de 9 de Março. O sujeito passivo não procedeu à 
respectiva liquidação de imposto, não fazendo qualquer menção ao imposto nos recibos emitidos, pelo 
que o imposto é falta é de (..) 53.000.000$00 * 0.16 = 8.480.000$00” (fl. 46);

21. A Impugnante recebeu, no exercício de 1994, da empresa Segurado, Ramos e Segurado, 
Lda., a quantia de 31.000.000$00, 154627,35€, a título de contrapartida pela renúncia ao contrato de 
arrendamento que detinha sobre a Loja 2113 sita no Amoreiras Shopping Center de Lisboa, paga em 
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duas parcelas.  - A primeira parcela de 6.000.000$00 em 11 de Março de 1994 - A segunda parcela de 
25.000.000$00 em 09/05/1994 (fl. 43);

22. Não foram cumpridas as datas de entrega das quantias referidas no ponto anterior, cor. Re-
latório da inspecção tributária (IT), a fls. 43 dos autos;

23. A empresa Segurado, Ramos e Segurado, Lda., passou a desenvolver na Loja 2113 sita no 
Amoreiras Shopping Center de Lisboa a actividade de comércio de vestuário para adultos (cor. relatório 
da inspecção tributária (IT), a fls. 44 dos autos);

24. Como suporte dos factos referidos no ponto anterior a Impugnante dispõe de um contrato de 
promessa de renúncia da posição contratual, um acordo revogatório de contrato e dois recibos, um de 
6.000.000$00 e outro de 31.000.000$00, (li. 43);

25. O recibo referido no ponto anterior no valor de 6.000.000$00, foi anulado (fl. 43)
26. Tendo em conta os factos referidos nos pontos 21 a 23 a Administração Tributária fundamentou 

e quantificou a correcção nos seguintes termos “o sujeito passivo recebeu da empresa Segurado Ramos 
& Segurado, Lda., a quantia de 31.000.000$00 (6.000,000$00 em 94/3 e 25.000.000$00 em 94/05), 
referente à transferência do direito ao arrendamento que detinha sobre a loja 2113 das Amoreiras em 
Lisboa, onde a partir de Maio de 1994 passou a funcionar o estabelecimento de vestuário da empresa 
Segurado Ramos & Segurado, Lda. Estamos assim perante uma operação sujeita a imposto nos termos 
do artigo 1º n.º alínea c) e artigo 4º n.º 1, ambos do CIVA, à taxa de 16%, de acordo com o artº 18º nº1 
alínea c) do CIVA, com a redacção dada pela Lei 2/92 de 9 de Março. O sujeito passivo não procedeu 
à respectiva liquidação de imposto, não fazendo qualquer menção ao imposto nos recibos emitidos 
pelo que o imposto em falta é 31.000.000$00 * 0.16 = 4.960.000$00” (fl. 46 e 47),

27. Na negociação estabelecida entre a impugnante e a Caixa Geral de Depósitos com vista à 
celebração do contrato referido no ponto 9, esta mandatou a empresa SGSI  - Sociedade de Gestão e 
Serviços Imobiliários, Lda., para a representar (cor. artigos 15º e 16º da p.i.);

28. A impugnante pagou à empresa SGSI  - Sociedade de Gestão e Serviços Imobiliários, Lda. 
 - representante da Caixa Geral de Depósitos  - a importância de 3.000.000$00, 14.963,94€ a título de 
honorários (cor. relatório da inspecção tributária (lT), a fls. 45 dos autos; artº 23º da p.i.; e recibos 
21 e 22, constantes de fls. 111/112 dos autos);

29. Os recibos, emitidos a título de honorários, referidos no ponto anterior, não contém a deno-
minação dos serviços prestados (cor. fls. 111 e 112 dos autos);

30. O valor de 3.000$00, referido no ponto 28, foi contabilizado pela Impugnante na conta 62.22.9 
Honorários (fls. 45 e 111 e 112);

31. A Administração Tributária fez constar no relatório que “da análise efectuada verifica -se que 
as despesas desta rubrica (leia -se honorários) dizem respeito a quantias pagas à empresa SGSI  - Socie-
dade de Gestão e Serviços Imobiliários Lda., (2º contraente no contrato de renúncia ao arrendamento 
da loja da Buenos Aires  - intervindo como interessada em obter a extinção do citado contrato). Os 
referidos documentos, recibos 21 e 22, têm como designação “honorários”, não sendo possível identi-
ficar qual o serviço prestado. (...) a designação utilizada não é correcta, sendo o serviço prestado por 
uma empresa. Acresce o facto de se tratar de uma designação genérica sem que seja perceptível qual 
o serviço que foi efectivamente prestado. Nestes termos os documentos não obedecem aos requisitos do 
artº 35º n.º 5 alínea b) do Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado e o valor não é passível de 
dedução nos termos do artº 19º n.º 2 do Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, uma fez que a 
dedução foi efectuada com base em documentos que não se encontram na foram legal” (..)

32. Tendo em conta os fundamentos referidos no ponto anterior a Administração Tributária 
concluiu que ocorreu uma dedução indevida de IVA no valor de 480.000$00, corrigido o imposto no 
período a que respeita, 94/12t 3.000.000$00 * 0.16 = 480.000$00 (fl. 48 e 49);

33. A Administração tributária quantificou a correcção referida no ponto anterior, conside-
rando que o recibo n.º 21 de 04/11/96 no valor de 600.000$00 * 0.16 = 96.000$00 e recibo n.º 22 de 
15/11/96 no valor de 2.400.000$00 * 0.16  - 384.000$00, totalizando como dedução indevida o valor 
de 480.000$00 (fl. 47);

34. Foram efectuadas as liquidações de imposto e respectivos juros compensatórios, respeitantes 
ao ano de 1994, no montante global de 23.098.310$00, 115.213,88 € (cor. fls. 17 a 20 dos autos; e 
alíneas a) e b) da parte introdutória da p.i.);

35. A impugnante requereu a adesão ao plano de regularização de dívidas previsto no DL 124/96, 
de 10/08 (cor. artº 62º da p.i.; e fls. 176 dos autos);

36. A impugnante solicitou apoio judiciário na modalidade de dispensa total de taxa de justiça e 
custas, que lhe foi concedido (cor. artigos 63º e 64º da p.i.; e fls. 149 dos autos).

6  - Apreciando
6.1 Da sujeição a IVA dos montantes recebidos como compensação pela rescisão amigável de 

contratos de arrendamento comercial e da não inconstitucionalidade do n.º 1 do artigo 4.º do CIVA, tal 
como interpretado pela sentença recorrida
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A sentença recorrida, a fls. 182 a 197 dos autos, julgou totalmente improcedente a impugnação 
deduzida contra liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios, considerando  - no segmento 
objecto de recurso (fls. 190 a 193)  - estarem sujeitos a IVA, porque considerados para efeitos do res-
pectivo Código como “prestação de serviços” de harmonia com o n.º 1 do artigo 4.º do CIVA, os mon-
tantes recebidos pela ora recorrente como compensação pela renúncia aos contratos de arrendamento 
comercial de que era titular tendo em vista possibilitar a celebração pelo senhorio de novos contratos 
de arrendamento daqueles locais.

Buscando apoio na doutrina (cfr. F. PINTO FERNANDES e NUNO PINTO FERNANDES e 
EMANUEL VIDAL LIMA, nos respectivos comentários ao CIVA – sentença recorrida a fls. 192) e na 
jurisprudência deste Tribunal em casos similares (Acórdãos do STA de 26 de Setembro de 2007, rec. 
n.º 0232/07 e Acórdão do STA de 12 de Dezembro de 2006, rec. n.º 0904/06  - cfr. sentença a fls. 192 e 
193) a sentença recorrida considerou, designadamente, que o conceito de prestação de serviços utilizado 
no n.º 1 do artigo 4.º do CIVA apresenta natureza residual, sendo consideradas como prestações de 
serviços as operações efectuadas a título oneroso que não constituam transmissão ou importação de 
bens e que a transmissão da posição de locatário comercial através da aquisição do direito ao arren-
damento consubstancia -se na cessão de um bem incorpóreo e é considerada, para efeitos do Código 
do IVA, como prestação de serviços de harmonia com o conceito no n.º 1 do artigo 4.º do Código do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, concluindo, de harmonia com a jurisprudência citada, que simi-
larmente à situação em causa nos presentes autos, a impugnante “não transmitiu a sua posição de 
inquilino... pelo contrário... renunciou (à) posição” de inquilino e por isso auferiu “o pagamento de 
uma compensação como contra partida pelo facto de ter denunciado o contrato de arrendamento” (…) 
e conclui o citado aresto que se trata assim “de uma operação onerosa que não constitui uma trans-
missão do que quer que seja e muito menos uma aquisição intercomunitária ou importação de bens... 
(pelo que tais situações, como nos presentes autos, estarão abrangidas) pela incidência objectiva do 
IVA, de harmonia com o disposto nos arts. 1.º alínea a) e 4.º n.º 1 do CIVA”.

Considerou ainda que, embora a impugnante se tenha limitado a invocar a inconstitucionalidade 
do n.º 1 do artigo 4.º do CIVA sem explanar de modo minimamente fundamentado a demonstração 
da sua tese, como seria expectável, tal norma não é de julgar inconstitucional, pois que o próprio Tri-
bunal Constitucional debruçou -se já sobre a norma em apreciação, tendo concluído “que a adopção 
do conceito jurídico constante do n.º 1 do artigo 4.º do CIVA não constitui violação do princípio da 
legalidade tributária (cor. parte final do acórdão n.º 500/2009 do Tribunal Constitucional, publicado 
no DR 2ª série, de 29/10/2009), sendo certo que o art.º 106º da Constituição a que a impugnante se 
refere (vigente ao tempo da ocorrência dos factos), consta agora no art. 103.º (cfr. sentença, a fls. 193).

Não se conformando com o decidido, alega a recorrente que a sentença “sub judice” enferma do 
vício de ilegalidade, por errónea aplicação do direito ao caso em apreço, designadamente, por fazer 
uma interpretação e aplicação erradas do artigo 4.º, n.º 1 do CIVA, pois que no caso “sub judice” 
não há operações de prestação de serviços, já que as compensações recebidas pela recorrente confi-
guram indemnizações recebidas como necessário pressuposto da rescisão amigável de contratos de 
arrendamento de áreas comerciais, pelo que, não poderão ser enquadráveis no conceito de prestação 
de serviços, mesmo atendendo ao carácter de cláusula aberta expressa no referido artigo 4.º, n.º 1 do 
CIVA, uma vez que o contrato de prestação de serviços é aquele em que uma das partes se obriga a 
proporcional à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem retribuição, 
como consta do artigo 1154º do Código Civil, pelo que conjugando o mencionado artigo 4º do CIVA 
com a definição da lei civil, outro sentido não poderá ser retirado que não seja que o IVA incide sobre 
as operações que importem a obrigação assumida por um sujeito para com outro de proporcionar um 
resultado do seu trabalho que tenha carácter oneroso, sob pena violação dos princípios da tipicidade 
e taxatividade que norteiam o sistema fiscal nos termos definidos pelo artigo 103.º da Constituição da 
República Portuguesa (CRP). Alega, ainda, que os negócios em apreço não passaram de renúncias ao 
direito dos arrendamentos que pertenciam à recorrente, e se a locação de bens imóveis está isenta de 
IVA, nos termos do n.º 30 do artigo 9.º do CIVA, mal se compreenderia que a extinção de tais negócios 
jurídicos fosse, em tal sede, tributada, pelo que, não estando sujeitas a incidência de IVA as indemni-
zações recebidas pela recorrente como necessário pressuposto de rescisão amigável dos contratos de 
arrendamento das áreas comerciais, invocando em favor da sua alegação o Acórdão do STA proferido 
no âmbito do processo n.º 1.684/03, de 19/5/04.

Vejamos.
As questões colocadas a este Tribunal no presente recurso não são novas, como novos não são os 

argumentos invocados pela recorrente nas suas alegações para procurar obviar ao decidido.
De facto, se confrontarmos as conclusões das alegações de recurso ora apresentadas com as que o 

foram no recurso n.º 232/07  - que está na origem do acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tribu-
tário deste Tribunal de 26 de Setembro de 2007, citado e transcrito na sentença recorrida  -,encontramos 
quase perfeita sintonia entre as presentes conclusões das alegações de recurso números V a XXII, XIV 
e XV e XXII e XXIII e as ali apresentadas e transcritas.
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Acresce que, precisamente neste Acórdão do Pleno da Secção, se reconheceu a existência de opo-
sição juridicamente relevante entre o então acórdão recorrido e o ora citado pela recorrente em apoio 
da sua pretensão e que era naquele processo o acórdão fundamento, tendo o STA preterido o sentido 
decisório do acórdão fundamento em favor da do acórdão então recorrido, que passou a ser, aliás em 
sintonia com o que já se decidira no Acórdão do STA de 12 de Dezembro de 2006 (rec. n.º 904/06) 
 - também citado na sentença recorrida  -, a orientação unânime sufragada por este Supremo Tribunal.

Ora, não obstante no caso que está na origem do citado Acórdão do Pleno da Secção estar em causa 
“um estabelecimento comercial de confeitaria” e no presente recurso o estarem lojas de brinquedos, 
como bem ponderou a sentença recorrida a situação dos autos constitui caso similar ao ali decidido, e 
merecedor de idêntica solução, que aqui também se adoptará.

Consignou -se no Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
de 26 de Setembro de 2007 (rec. n.º 232/07) o seguinte entendimento, que, com as devidas adaptações 
vale igualmente para o caso dos autos, e que, com a devida vénia transcrevemos:

«Dispõe o artº 1º, n.º 1, alínea a) do CIVA que “estão sujeitas a imposto sobre o valor acrescen-
tado…as transmissões e prestações de serviços efectuadas no território nacional, a título oneroso, por 
um sujeito passivo agindo como tal”.

Por sua vez estabelece o artº 3º, n.º 1 do mesmo diploma legal que “considera -se, em geral, trans-
missão de bens a transferência onerosa de bens corpóreos por forma correspondente ao exercício do 
direito de propriedade”.

E no seu n.º 4 acrescenta que “não são consideradas transmissões as cessões a título oneroso 
ou gratuito do estabelecimento comercial, da totalidade de um património ou de uma parte dele, que 
seja susceptível de constituir um ramo de actividade independente, quando, em qualquer dos casos, 
o adquirente seja, ou venha a ser, pelo facto da aquisição, um sujeito passivo do imposto de entre os 
referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2º”.

Por outro lado, determina o artº 4º, n.º 1 do CIVA que “são consideradas como prestação de serviços 
as operações efectuadas a título oneroso que não constituem transmissões, aquisições intercomunitárias 
ou importações de bens”.

Do que fica exposto, desde logo e ao contrário do que alega o recorrente, não há aqui que nos 
socorrer da noção que consta no artº 1154º do CC para obtermos o conceito de “prestação de serviços”. 
Como vimos esse conceito é dado pelo predito artº 4º, n.º 1.

A este propósito referem, porém, F. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes, in CIVA anotado, 
4ª ed. pág. 87, que “o conceito de prestação de serviços, dado por este artigo 4º, apresenta natureza 
residual…Assim o mérito da definição é conduzir à tributação, de qualquer modo, as situações que se 
situem na zona cinzenta da fronteira entre as transmissões de bens e as prestações de serviços.

De qualquer forma o conceito de prestação de serviços em sede de IVA é de natureza económica 
e ultrapassa a definição jurídica dada pelo artigo 1154.º do Código Civil…”.

E sendo um conceito residual, como bem se anota no aresto recorrido, prestação de serviços há -de 
ser tudo aquilo que não é transmissão, aquisição ou importação de bens.

Ora, no caso dos autos e como resulta do probatório, o impugnante exercia a actividade comercial 
e industrial de pastelaria e estava enquadrado no regime normal de IVA.

Entretanto, cedeu as instalações que ocupava como arrendatário a favor de um banco, com vista 
à instalação de uma agência, mediante a desactivação de um estabelecimento de confeitaria, tendo 
recebido uma compensação.

Sendo assim, o recorrente não transmitiu a sua posição de inquilino ao referido banco. Pelo con-
trário e como vimos, renunciou a essa posição, denunciando o contrato de arrendamento.

Deste modo, não houve transmissão do direito ao arrendamento mediante o recebimento de uma 
compensação. O que houve foi o pagamento de uma compensação como contrapartida pelo facto de o 
impugnante ter denunciado o contrato de arrendamento.

“Todavia, a recorrente não agiu gratuitamente. Para que o novo arrendatário pudesse aceder a essa 
posição, era imprescindível que ela não estivesse ocupada, ou seja, que o local estivesse desonerado do 
arrendamento anterior. E, para isso obter, a empresa que contratou com a recorrente adquiriu -lhe vários 
activos que integravam o estabelecimento, designadamente benfeitorias feitas no locado, deixando o 
estabelecimento de existir como tal, uma vez que não foram transmitidos elementos essenciais, maxime, 
o próprio direito ao arrendamento…” (Acórdão deste STA de 12/6/06, in rec. n.º 904/06).

Para isso, a recorrente recebeu uma compensação que constitui contrapartida pela denúncia do 
arrendamento.

Trata -se, assim, de uma operação onerosa que, como se viu, não constitui uma transmissão do que 
quer que seja e muito menos uma aquisição intercomunitária ou importação de bens.

O que nos leva a concluir que está abrangida pela incidência objectiva do IVA, de harmonia com 
o disposto nos artºs 1º, alínea a) e 4º, n.º 1 do CIVA.» (fim de citação).

Não merece, pois, censura, a sentença recorrida que de harmonia com o citado aresto assim deci-
diu, estando o recurso votado ao insucesso, tam n.º 500/2009 do Tribunal Constitucional, publicado no 
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DR 2ª série, de 29/10/2009 bém no que à questão da inconstitucionalidade respeita, pois que, como se 
disse no Acórdão do Tribunal Constitucional citado pela sentença recorrida  - cfr. Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 500/2009  -, «apesar de amplo, o conceito jurídico consagrado no n.º 1 do artigo 4º 
do CIVA é determinável, pelo que, qualquer que fosse o seu sentido, a decisão da administração fiscal 
permaneceria sempre passível de ser controlada pelo competente tribunal administrativo e tributário», 
razão pelo qual concluiu que «a adopção do conceito jurídico constante do n.º 1 do artigo 4º do CIVA 
não constitui violação do princípio da legalidade tributária (artigo 102º, n.º 3º, da CRP)».

Pretender, como faz a recorrente, que o conceito de prestação de serviços relevante para efeitos 
de incidência do Código do IVA seja o correspondente conceito civilístico, ao contrário do propug-
nado pela doutrina que sobre este imposto se tem debruçado em vista do seu carácter geral e vocação 
de universalidade (cfr., CLOTILDE CELORICO PALMA, Introdução ao Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado, 4.ª ed., Coimbra, Almedina, 2009, n. 63, p. 66) é pretensão infundada e que não pode, 
consequentemente, proceder.

Pelo exposto, impõe -se concluir 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 pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6, sem prejuízo do concedido apoio ju-
diciário).

Lisboa, 18 de Maio de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Dulce Neto — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Liquidação adicional. Taxa. Região Autónoma dos Açores. Decreto Legislativo Regional 
n.º 2/99/A, de 20 de Janeiro. Recuperação de auxílio CEE. Juros compensatórios.

Sumário:

 I — Não tendo sido imputados vícios próprios à liquidação operada no seguimento 
e nos limites de decisão da Comissão Europeia de recuperar os auxílios con-
cretizados nas reduções de taxas previstas no artigo 5.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 2/99 -A, de 20 de Janeiro, as questões da eventual violação, por parte 
de tal decisão, do princípio da legalidade fiscal, incluindo o sub -princípio da não 
retroactividade das leis fiscais, bem como dos princípios da segurança jurídica e 
da protecção da confiança legítima dos cidadãos, devem ser suscitadas em sede 
de sindicância judicial dessa decisão da Comissão, já que não constituem vícios 
próprios do acto de liquidação que se limita a executá -la.

 II — 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, que só posteriormente veio 
a ser considerada pela Comissão como incompatível com o mercado comum.

Processo n.º 69/11.
Recorrente: Banif — Banco Internacional de Funchal, S. A.
Recorrente: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Banif – Banco Internacional do Funchal, SA., recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, lhe julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira 
contra as liquidações adicionais de IRC relativas aos anos de 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 e 2007.
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1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
a) O presente recurso vem interposto da decisão proferida no processo à margem referenciado, 

que julgou improcedente a impugnação judicial de seis actos tributários, relativos a IRC;
b) Os referidos actos tributários tiveram por base a Decisão da Comissão Europeia – «Auxílio 

Estatal C 35/2002 (EX NN 10/2000) – Portugal»;
c) O ora Recorrente não se conforma 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;

d) 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;

e) Atente -se ainda que, nas datas em que o ora Recorrente liquidou os seus impostos, o sistema 
informático da Administração fiscal não permitia liquidá -los a outra taxa que não a taxa reduzida im-
posta pelo artigo 5º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de Janeiro;

f) 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 103º n.º 3 da CRP;

g) Tais actos de liquidação são igualmente violadores do princípio da legalidade fiscal, que nas 
palavras dos Profs. Gomes Canotilho e Vital Moreira representa «um dos elementos essenciais do 
Estado de direito constitucional» – (Coimbra Editora) Constituição da República Portuguesa Anotada, 
artigos 1º a 107º, 4ª Edição, pág. n.º 1090;

h) 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;

i) 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;

j) 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;

k) Em conformidade, a Assembleia da República definiu no artigo 37º 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 IRC em vigor em cada ano;

l) 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;

m) Pelo que, os actos de liquidação aqui em apreço violam manifestamente o princípio da lega-
lidade imposto pelo n.º 2 do artigo 103º da CRP;

n) 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;

o) 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 
e inadmissível, na medida em que defende que os cidadãos para puderem depositar confiança nas leis 
emanadas dos seus órgãos de soberania deverão primeiro certificar -se que estes cumpriram as suas 
obrigações perante os órgãos da Comunidade Europeia, nomeadamente a notificação prévia à Comissão 
Europeia;

p) 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 se-
gurança jurídica!

q) Este entendimento deturpa manifestamente estes princípios retirando -lhe qualquer alcance e 
sentido útil;

r) Com 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, 5ª Edição, Fundação 
Calouste Gulbenkian, pág. 679).

s) 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).
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t) Nestes termos, os despachos de indeferimento em crise e as liquidações de IRC e de juros 
referentes aos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 e 2007 são inconstitucionais e ilegais, por 
violação do disposto nos artigos 103º, n.º 2, e 2º da CRP, e nos artigos 5º, n.º 2, 55º e 59º da LGT e 
no artigo 5º 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 funda-
mentais do Estado de direito democrático, determinando, em consequência, a revogação dos actos de 
liquidação em causa;

u) Por outro lado, as liquidações de juros compensatórios depende, nos termos da lei, sempre de 
verificação de culpa do contribuinte no atraso verificado no pagamento dos tributos;

v) 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;

w) Mesmo que quisesse, não os poderia ter pago a uma taxa mais alta do que a prevista no De-
creto Legislativo Regional n.º 2/99/A, porquanto o sistema informático da Administração fiscal não o 
permitia às empresas sediadas na Região Autónoma dos Açores;

x) Pelo que, estas liquidações acarretam uma enorme injustiça e assim, violando a letra e o espí-
rito do artigo 102º do Código do IRC e do artigo 35º 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;

y) Por fim, e porque os actos impugnados foram praticados em execução de uma Decisão da co-
missão 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 8º da CRP;

z) E a execução desta decisão, conforme já demonstrámos, atenta de forma violenta contra prin-
cípios fundamentais do estado de direito democrático, como sejam, os princípio da legalidade fiscal e 
os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança dos cidadãos;

aa) Pelo que, nos termos do disposto no artigo 204º da CRP, a referida Decisão da Comissão 
deverá ser declarada inconstitucional e, nessa medida, determinar -se a sua inaplicabilidade na nossa 
ordem interna;

bb) 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).

Termina pedindo a procedência do recurso e que seja revogada a decisão recorrida, e, em conse-
quência, seja declarada a inconstitucionalidade dos actos de execução da Decisão da Comissão Europeia 
«Auxílio Estatal C 35/2002 (EX NN 10/2000) – Portugal», nomeadamente das liquidações de IRC e 
respectivos juros, por violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da protecção da 
confiança legítima dos cidadãos, da legalidade fiscal e da não retroactividade fiscal, e, ainda que seja 
determinada, por força da violação destes princípios fundamentais do Estado de direito democrático, 
a sua ineficácia e inaplicabilidade na nossa ordem interna, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 8º 
e do artigo 204º, ambos da CRP.

1.3. Contra -alegando, a recorrida Fazenda Pública sustentou a confirmação da sentença recorrida.
1.4. O MP emite Parecer, no qual suscitou a questão prévia da incompetência, em razão da hie-

rarquia, deste Tribunal, nos termos seguintes:
«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. 277 e segs. a re-

corrente Banif, SA. vem invocar factos novos que o tribunal recorrido não estabeleceu, nem levou em 
conta na sentença, mas em cuja afirmação fundamenta o seu direito.

É o que se apura nomeadamente das conclusões e) e w) em que a recorrente refere que «nas datas 
em que (...) liquidou os seus impostos, o sistema informático da Administração Fiscal não permitia 
liquidá -los a outra taxa que não a taxa reduzida imposta pelo art. 5º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 2/99/A de 20 de Janeiro» factos esses que não foram dados por assentes na decisão recorrida, mas 
em cuja afirmação fundamenta o seu direito, pretendendo daí retirar a conclusão de que não se verificou 
culpa do contribuinte no atraso no pagamento dos tributos, e de que a liquidação de juros compensa-
tórios é ilegal (cf. conclusões u) a x)).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência 
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender -se 
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões 
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida 
ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, in-



814

dependentemente da atendibilidade ou relevo desses, factos para o julgamento da causa – vide neste 
sentido Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 03.10.2007, recurso 373/07, de 31.01.2007, 
recurso 1027/06 e de 17.01.2007, recurso 962/06, todos in www.dgsi.pt.

Verifica -se, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, 
também, matéria de facto, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo Sul 
– arts. 280º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26º alínea b) e 38º alínea a) 
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Nestes termos somos de parecer que, ouvida a recorrente, este Tribunal deve ser julgado incom-
petente em razão da hierarquia.»

1.5. Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre a questão prévia suscitada pelo 
MP apenas a recorrente veio fazê -lo, nos seguintes termos:

1. Pronunciou -se o Exmo Procurador -Geral Adjunto pela incompetência em razão da hierarquia 
deste Tribunal em virtude de entender que o recurso versa também sobre a matéria de facto;

2. Tal entendimento, justificou, prende -se com o facto de o Tribunal a quo não ter expressamente 
considerado como provado que “nas datas em que (…) liquidou os seus impostos, o sistema informático 
da Administração Fiscal não permitia liquidá -los a outra taxa que não a taxa reduzida imposta pelo 
artº 5º do Decreto -Legislativo Regional n.º 2/99/A de 20 de Janeiro”;

3. No entanto, não pode a ora Recorrente aceitar este entendimento, porquanto, o presente re-
curso não visa impugnar a matéria de facto considerada assente pelo Tribunal a quo, nem acrescentar 
quaisquer factos à mesma matéria;

4. O facto supra mencionado é um facto notório que carece de ser alegado ou provado e foi men-
cionado na P.I. e nas alegações de recurso para melhor expressar a gritante contradição da Administração 
Fiscal subjacente às liquidações impugnadas nos presentes autos;

5. Ou seja, julgamos ser notório o facto de a administração fiscal não aceitar a liquidação de im-
postos por taxas diferentes daquelas que são respectivamente aplicáveis aos sujeitos passivos;

6. Muito menos, quando as declarações são efectuadas informaticamente, em que, com a introdu-
ção do respectivo número de contribuinte no sistema informático da administração fiscal, a sua taxa é 
determinada automaticamente pelo sistema, não lhe estando acessível qualquer opção;

7. Os factos notórios, nos termos do disposto no artigo 514.º do Código do Processo Civil (‘CPC’), 
não carecem de ser alegados nem de ser provados;

8. Pelo que, o presente recurso não versa sobre matéria de facto, mas sim apenas sobre matéria 
de direito, sendo competente para o efeito o Supremo Tribunal Administrativo;

9. Mas, ainda assim, entendemos que o Meritíssimo Juiz a quo teve, ainda que implicitamente, 
em consideração tal facto na matéria dada como provada;

10. Nomeadamente, quando considerou provado que “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 5º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, sendo que esta redução de taxas foi 
automaticamente aplicável a todos os agentes económicos”;

11. Ou seja, o Meritíssimo Juiz a quo, ao considerar que “a redução de taxas foi automaticamente 
aplicável a todos os agentes económicos”, considerou implicitamente provado que não estava na dis-
ponibilidade destes agentes optar por outra taxa que não a reduzida;

12. Pelo que, não restam dúvidas que o recurso interposto pela ora Recorrente versa apenas sobre 
matéria de direito, sendo, por isso, competente para a sua apreciação o Supremo Tribunal Administrativo.

1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes, ora submetidos a alíneas:
a) A impugnante é uma instituição de crédito que integrou por fusão o Banco Banif e Comercial dos 

Açores, S.A. 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.

b) Em 20 de Janeiro de 1999, foi publicado, em Diário da República, o Decreto Legislativo Re-
gional n.º 2/99/A, aprovado pela Assembleia Legislativa dos Açores.

c) 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 225º 
e 227º  - 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.

d) 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 37º da mencionada Lei n.º 13/98, diminuir as taxas de imposto até 
ao limite de 30% das taxas previstas pela legislação nacional.
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e) 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 56º 
da referida Lei.

f) 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.

g) 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 5º do Decreto Legislativo Re-
gional n.º 2/99/A, sendo que esta redução de taxas foi automaticamente aplicável a todos os agentes 
económicos.

h) O artigo 5º 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.

i) 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 es-
pecificidades 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.

j) 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 1999 a 2002, 
2006 e 2007, resultante de um acréscimo no valor das respectivas colectas mas também da tributação 
autónoma e respectiva derrama, aos quais seriam acrescidos ainda juros indemnizatórios.

k) As liquidações em apreço apresentaram os seguintes valores: 

1999 2000 2001 2002 2006 2007

Montante da correcção e juros compensatórios* 96363,96 711944,84 981638,31 1002791,23 1342915,93 1501987,26

* Valores em euros.

 l) 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.

m) 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 supra indicados.

n) Notificada das referidas liquidações adicionais, apresentou a impugnante as competentes re-
clamações graciosas, que foram indeferidas.

o) Face ao que a impugnante interpôs seis recursos hierárquicos que foram julgados improce-
dentes.

3.1. Com base nesta factualidade, a sentença veio a julgar improcedente a impugnação, com 
fundamento, em síntese, em que:

 - não se verifica o alegado vício de falta de fundamentação dos actos, dado que cada uma das deci-
sões tomadas pela administração contém a exposição das razões de facto e de direito que as sustentam, 
sendo que os factos que se pressupõem em cada uma dessas decisões são aqueles a que a impugnante 
se reporta e esta, na sua argumentação, demonstra que apreendeu o raciocínio lógico da administração, 
rebatendo -o sem ambiguidades.

 - não se verifica a alegada violação do princípio da não retroactividade das leis fiscais, dado que 
a taxa reduzida de que inicialmente beneficiou a impugnante é considerada pela legislação comunitária 
como um auxílio e como tal sujeita ao procedimento de notificação à Comissão, procedimento que no 
caso foi omitido. Esse auxílio não seria de executar antes de a Comissão ter tomado, ou de se poder 
considerar que tomou, uma decisão que o autorize, pelo que o Decreto Regulamentar que o instituiu 
nunca teve eficácia executória no ordenamento jurídico português, face ao direito comunitário recebido 
na ordem jurídica portuguesa e, assim, a taxa do imposto sempre foi, no caso da impugnante, a taxa em 
vigor no restante território nacional, nenhuma lei fiscal retroactiva tendo, pois, sido aplicada.

 - não se verifica a alegada violação do princípio constitucional da legalidade, porquanto o auxílio 
não pode ser considerado enquanto a Comissão não tiver tomado uma decisão que o autorize.

 - não se verifica a alegada violação do princípio da segurança jurídica e da protecção da confiança 
legítima dos cidadãos, pois que o princípio vigente na matéria, expresso na jurisprudência do TJCE 
(hoje TJUE), é o de que os beneficiários devem conhecer o direito comunitário em matéria de auxílios 
de Estado, sendo que um operador económico diligente deve estar normalmente em condições de se 
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assegurar de que o processo de notificação pelo Estado foi respeitado e se não o fez, não pode ter con-
fiança legítima na regularidade do auxílio e não pode, em consequência, invocar a sua quebra.

 - não se verifica a invocada ilegalidade da liquidação de juros compensatórios, dado que, face 
ao que dispõe o art. 14º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 659/1999, do Conselho de 22/3/99, o auxílio 
a recuperar mediante uma decisão de recuperação incluirá juros a uma taxa adequada fixada pela Co-
missão e os mesmos são devidos a partir da data em que o auxílio ilegal foi colocado à disposição do 
beneficiário e até ao momento da sua recuperação.

3.2. A recorrente discorda do assim decido continuando a sustentar, como decorre das Conclusões 
do recurso, que a execução da Decisão da Comissão Europeia implica a prática de actos que violam 
os princípios fundamentais do Estado de direito democrático, sendo, por isso, ilegais as liquidações 
impugnadas, por violação do princípio da legalidade fiscal, incluindo o sub -princípio da não retroac-
tividade das leis fiscais, bem como dos princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança 
legítima dos cidadãos. Pelo que, nessa medida, a sentença recorrida, ao julgar pela não verificação de 
tais ilegalidades, enferma de erro de julgamento.

As questões a decidir são, portanto, as de saber se, em relação às liquidações adicionais impug-
nadas, as ditas ilegalidades se verificam.

4. Importa, porém, antes de mais, apreciar a questão suscitada pelo MP, atinente à invocada in-
competência, em razão da hierarquia, deste STA, para conhecer do recurso.

Alega o MP que a recorrente vem, nomeadamente nas Conclusões e) e w) do recurso, invocar 
factos novos que o tribunal recorrido não estabeleceu, nem levou em conta na sentença, mas em cuja 
afirmação aquela fundamenta o seu direito, conforme decorre das Conclusões u) a x).

A recorrente, por seu lado, sustenta que o recurso não visa impugnar a matéria de facto julgada 
provada pelo Tribunal a quo, nem acrescentar quaisquer factos à mesma matéria, até porque:

 - o facto referido pelo MP é um facto notório (é notório que a AT não aceita a liquidação de im-
postos por taxas diferentes daquelas que são respectivamente aplicáveis aos sujeitos passivos, e menos, 
ainda, quando as declarações são efectuadas informaticamente, pois com a introdução do respectivo 
número de contribuinte no sistema informático da administração fiscal, a sua taxa é determinada au-
tomaticamente pelo sistema, não lhe estando acessível qualquer opção) que, apesar de articulado na 
petição inicial, não carece de ser alegado ou provado;

 - acresce que, apesar disso, a sentença também teve esse facto em consideração, ainda que im-
plicitamente, na matéria julgada provada, nomeadamente quando considerou provado que “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 5º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, sendo 
que esta redução de taxas foi automaticamente aplicável a todos os agentes económicos”.

Vejamos.
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 
Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a 
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discordância sobre a matéria fáctica, ou que os factos não provados alegados são irrelevantes para a 
decisão do recurso.

No caso vertente, na Conclusão e) a recorrente, reportando -se às liquidações dos juros com-
pensatórios, alega que «nas datas em que (...) liquidou os seus impostos, o sistema informático da 
Administração Fiscal não permitia liquidá -los a outra taxa que não a taxa reduzida imposta pelo art. 5º 
do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A de 20 de Janeiro» e nas Conclusões u) a x), alega que a 
liquidação desses juros compensatórios «depende, nos termos da lei, sempre de verificação de culpa do 
contribuinte no atraso verificado no pagamento dos tributos» mas, no caso, ela, recorrente, «liquidou 
atempadamente todos os impostos que lhe eram devidos por lei, nomeadamente pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 2/99/A» e, «Mesmo que quisesse, não os 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 permitia às empresas sediadas na Região Autónoma dos Açores».

Ora, como alega a recorrente, a sentença, julgando provado que «o referido Decreto Legislativo 
Regional consagrou uma redução de 30% às taxas nacionais de IRC, em vigor em cada ano, relativa-
mente ao imposto devido por pessoas colectivas que tenham sede, direcção efectiva ou estabelecimento 
estável nos Açores – artigo 5º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, sendo que esta redução de 
taxas foi automaticamente aplicável a todos os agentes económicos» contempla, necessariamente, aquela 
alegação de não opção, por parte dos agentes económicos, para aplicação de taxa diferente da prevista 
no citado Decreto Legislativo Regional, não podendo, pois, afirmar -se que estamos perante invocação 
de factualidade não considerada na sentença recorrida e sendo que a alegação de que a liquidação dos 
juros compensatórios «depende, nos termos da lei, sempre de verificação de culpa do contribuinte no 
atraso verificado no pagamento dos tributos» constitui apenas mera alegação conclusiva.

Assim, apesar de aquela factualidade não ser, em abstracto, indiferente para o julgamento da 
causa, não deixa de ser factualidade que a sentença considerou no Probatório, concluindo -se, assim, 
que o recurso tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo competente para o seu 
conhecimento a Secção do Contencioso Tributário deste STA e improcedendo, portanto, a excepção 
suscitada pelo MP.

5. Vejamos, então, se se verificam, ou não, as ilegalidades imputadas às liquidações adicionais 
aqui em questão (IRC dos anos de 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 e 2007) e respectivos juros compen-
satórios, feitas em execução de Decisão da Comissão Europeia (Decisão n.º 2003/442/CE da Comis-
são, de 11/12/2002) 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.

A recorrente substancia aquelas ilegalidades nas invocadas violações do princípio da legalidade 
fiscal, incluindo o sub -princípio da não retroactividade das leis fiscais, do princípio da segurança jurídica 
e do princípio da protecção da confiança legítima dos cidadãos.

E a recorrente alega, ainda, que 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.

Por sua vez, a Fazenda Pública, sustenta que deve ser confirmada a decisão recorrida.
5.1. Este Supremo Tribunal pronunciou -se já, por diversas vezes, sobre questões idênticas às aqui 

em causa, ou seja, questões relacionadas com a referida Decisão da Comissão, de 11/12/2002, 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 24/5/2006, proferido no recurso n.º 01091/05 (referido, aliás, na decisão 
recorrida), exarou -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, verti-

dos no art. 2º da Constituição, bem como o princípio da retroactividade da lei fiscal, consagrado no 
art. 103º, 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. 5º do Decreto Regional n.º 2/99/A, de 20/1.
Na verdade, o corpo do citado art. 5º 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 re-
gime 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 
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da Comissão constante da carta D/65111, de 7 de Dezembro de 1999, dirigida à Representação Per-
manente 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 ver-
tente relativa às reduções das taxas do imposto sobre o rendimento, em violação do disposto no n.º 3 
do art. 88º 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 art. 3º, 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 
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. 2º 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 2º e 103º, 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. 1º), diz -se que a Comissão deve ser notificada a tempo pelo 
Estado -membro dos projectos de concessão de novos “auxílios” (art. 2º) 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. 3º).

Depois, o art. 14º, sob a epígrafe “recuperação do auxílio”, determina no seu n.º 2, que “o auxílio 
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. 230º do Tratado de Roma), seja pelo 
Tribunal de 1ª Instância da UE (art. 225º 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.
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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. 151º, nºs. 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 natu-
reza 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.».

5.2. Em termos de jurisprudência do TJUE, no acórdão de 6/9/2006, 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, decidiu -se 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.

5.3. E o STA vem mantendo a jurisprudência anteriormente firmada naquele aresto de 24/5/2006 
(cfr. os acs. de 19/11/2008, rec. n.º 576/08, de 2/3/2011, rec. n.º 911/10 e de 22/3/2011, rec. n.º 791/10), 
no sentido de que «Sendo a invocada ilegalidade do acto de liquidação (violação do princípio consti-
tucional da não retroactividade fiscal), enquanto acto de execução, uma mera consequência da ilegali-
dade 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. 154º, 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.» (citado ac. de 19/11/2008).

Ora, porque não encontramos, nem a recorrente avança, razões jurídicas que contrariem esta 
fundamentação, concluímos que, dada a similitude das questões e porque não existem, no momento, 
razões de ordem legislativa ou doutrinal que imponham a adopção de decisão diversa, o recurso deve 
improceder nesta parte em que a recorrente imputa à sentença recorrida o erro de julgamento por ter 
considerado que as liquidações adicionais do IRC em causa não sofrem de ilegalidade derivada de vio-
lação do princípio da legalidade fiscal, incluindo o sub -princípio da não retroactividade das leis fiscais, 
do princípio da segurança jurídica e do princípio da protecção da confiança legítima dos cidadãos.

Refira -se, aliás, que, tal como diz a sentença recorrida, também o TJCE formulara já doutrina 
a respeito deste princípio da segurança jurídica e da protecção da confiança legítima dos cidadãos, 
delimitando -a e vincando o seu carácter absolutamente excepcional e afastando a sua aplicação nos casos 
em que não foi respeitado o procedimento do art. 88º do TCE (como sucedeu no caso vertente).

Com efeito, no acórdão Demesa e Território Histórico Álava, de 11/11/2004, proc. C -183/02, aquele 
Tribunal afirma que “tendo em conta a natureza imperativa da fiscalização, nos termos do art. 88º CE, 
dos auxílios de Estado pela Comissão, as empresas beneficiárias de um auxílio só podem depositar, em 
princípio, uma confiança legítima na regularidade do auxílio, se este tiver sido concedido com observân-
cia do procedimento previsto no referido artigo e, por outro lado, se um operador económico diligente 
puder normalmente assegurar -se de que esse procedimento foi respeitado. Em particular, quando um 
auxílio é executado sem notificação prévia à comissão, sendo assim ilegal nos termos do artigo 88º, 
n.º 3, CE, o beneficiário desse auxílio não pode, nesse momento, depositar uma confiança legítima 
na regularidade da sua concessão”. E no acórdão Unicredito Italiano, de 15/12/2005, proc. C -148/04, 
afirma -se que “a recuperação de um auxílio concedido sem observância do procedimento previsto 
no artigo 88º, n.º 3, CE constitui um risco previsível para o operador que dele beneficia”, sendo que, 
como “as empresas beneficiárias de um auxílio ilegal levam normalmente em conta o montante deste 
nas suas opções económicas, e a recuperação ulterior desse auxílio tem, em regra, efeitos negativos 
nas suas finanças”, caso “essa situação constituísse um obstáculo à recuperação, os auxílios ficariam 
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definitivamente adquiridos pelos beneficiários na quase totalidade dos casos e a fiscalização comunitária 
dos auxílios de Estado não teria qualquer eficácia”.

5.4. Mas a recorrente também impugnou a liquidação dos juros compensatórios relativos às 
questionadas liquidações de IRC.

Ora, os citados acs. deste STA, de 19/11/08 e de 22/3/11, também se pronunciaram sobre tal 
questão, nos termos seguintes:

«Mas bem mais decisivo para se concluir pela ilegalidade da liquidação dos juros compensatórios 
constitui o facto de ser manifesto que à recorrente não pode ser assacada qualquer culpa no retardamento 
da liquidação realizada, como estatui o artigo 35º da LGT.

Na realidade, a responsabilidade por juros compensatórios, tendo a natureza de uma reparação 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 respeitar 
o enquadramento legal vigente na altura e de acordo com o qual aplicou taxa reduzida constante do 
artigo 5º 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…».
Subscrevemos, também quanto a tal questão, este entendimento do STA, pelo que o recurso tem 

de proceder nesta parte, improcedendo no mais.
DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA 

em, dando parcial provimento ao recurso, revogar parcialmente a sentença recorrida e julgar a impug-
nação procedente quanto aos juros compensatórios que não são devidos, confirmando -a no demais com 
a presente fundamentação.

Custas a cargo da recorrente, na proporção do respectivo decaimento.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel Mar-
ques da Silva. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Vício de falta de fundamentação. Anulabilidade do acto.

Sumário:

 I — Em regra, os vícios dos actos administrativos e tributários implicam a sua mera 
anulabilidade, só ocorrendo nulidade quando falte qualquer elemento essencial 
do acto, quando a lei expressamente o determine, ou quando se verifiquem as 
circunstâncias referidas nas diversas alíneas do n.º 2 do artigo 133.º do CPA, 
designadamente quando ocorra ofensa do conteúdo essencial de um direito fun-
damental.

 II — A fundamentação do acto tributário de liquidação não constitui um direito fun-
damental, ou, sequer, um direito análogo aos direitos, liberdades e garantias, e a 
sua falta ou insuficiência não implica a ausência de elemento essencial do acto, 
não podendo, assim, gerar a nulidade do acto.

 III — Esse vício, sendo gerador de mera anulabilidade, tem de ser suscitado no prazo 
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT.

Processo n.º 91/11 -30.
Recorrente: Paula Ester Costa Lopes e Outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. PAULA ESTER COSTA LOPES E DANIEL CAPELA DOS SANTOS, com os demais sinais 
dos autos, recorrem para este Supremo Tribunal da decisão de indeferimento liminar proferida pelo 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga no âmbito do processo de impugnação judicial que dedu-
ziram contra o acto de liquidação de IRS referente ao ano de 2003, no montante de € 11.990,10, com 
fundamento na caducidade do direito de impugnar essa liquidação.

Remataram a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
1. Não se concorda com o efeito devolutivo atribuído ao presente recurso, pois que, no processo 

de impugnação encontra -se penhorado o imóvel  - DOC 1.
2. Ou seja, nos termos do n.º 2 do art. 286º do CPPT, refere -se à prestação de garantia, mas o 

relevante é que a dívida a que se reporta o processo em que é interposto o recurso esteja garantida.
3. Por isso, para além dos casos em que há propriamente uma prestação de garantia, nos termos 

do art. 199º do CPPT, deverá atribuir -se efeito suspensivo ao recurso nos casos em que esteja o pro-
cesso garantido nos termos do art. 169º n.º 1, segunda parte, caso em que a exequibilidade da decisão 
impugnada fica suspensa até «à decisão do pleito», como resulta do referido artigo.

4. A atribuição do efeito do recurso é determinado oficiosamente.
FUNDAMENTAÇÃO:
5. O presente recurso tem por objecto a reapreciação da matéria de direito no que diz respeito à 

decisão de rejeição da impugnação judicial apresentada contra a liquidação de IRS referente ao exercício 
de 2003, por a considerar intempestiva.

6. A questão objecto do presente recurso consiste, em saber se o vício de falta de fundamentação 
alegado na impugnação judicial, enferma de uma anulabilidade, nos termos dos artigos 133º e 135º 
do CPA.

7. A decisão recorrida viciou o disposto nos artigos 123º n.º 1 alínea d) conjugado com o artigo 124.º 
nº. 1, art. 133º n.º 1 primeira parte e n.º 2 alínea d) do CPA e 268º n.º 3 da CRP.

8. Constitui o dever de fundamentação uma garantia constitucional, nos termos do art. 268º n.º 2, 
segunda parte, e um dever intrinsecamente relacionando com o princípio da legalidade administrativa.

9. Para além de que, é um importante instrumento para que se possa proceder à interpretação do 
acto administrativo e também para que se possa agir em termos garantísticos.

10. Sendo garantido pelo artigo 20º, n.º 1, da CRP o direito constitucional à tutela judicial efectiva, 
impõe -se particular exigência a nível de clareza e suficiência da fundamentação de actos em que é feita 
aplicação de critérios subjectivamente influenciados, pois esta ela é imprescindível para maximizar 
a possibilidade de controle judicial, que se deve implementar para concretização adequada daquele 
direito constitucionalmente garantido.

11. Nestes termos, devido à sua consagração constitucional e à sua importância, o direito à funda-
mentação é considerado como um direito fundamental, cuja falta faz enfermar o acto de uma nulidade 
por força do artigo 133º n.º 2 d).

12. Sem prejuízo, de se considerar a fundamentação como uma formalidade essencial que integra 
o próprio acto administrativo e sem a qual não pode existir, e como tal nulo nos termos do art. 133º 
n.º 1 do CPA, no caso de falta.

13. Pelo exposto, deveria o Tribunal a quo ter apreciado a impugnação judicial, por apresentada 
tempestivamente, e em consequência, julgar da procedência da mesma.

Nestes termos, e com mui douto suprimento de V/Exas., deve ser dado provimento ao presente 
recurso, alterando -se o despacho proferido, no sentido de julgar tempestiva a impugnação judicial 
apresentada.

1.2. A Fazenda Pública não apresentou contra -alegações.
1.3. O Ministério Público não emitiu parecer.
2. A decisão recorrida tem o seguinte teor:
«(...)
Dos documentos juntos, mormente de fls. 22, consta como data limite de pagamento 02.01.2008.
A presente impugnação foi apresentada em 23.12.2009  - cf. fls. 3.
Decidindo:
Os vícios apontados pelos impugnantes à liquidação importam a sua anulabilidade e não nulidade 

como é alegado  - cf. art. 133º e 135º do CPA.
Nos termos do disposto no art. 102º, n.º 1 alínea a) do CPPT a impugnação é apresentada no prazo 

de 90 dias a contar do termo do prazo de pagamento voluntário.
Tal prazo conta -se nos termos do artigo 279º do C.C.  - artigo 20º do mesmo diploma legal.
Trata -se de um prazo para propositura de acções, peremptório, de natureza substantiva com vista 

a permitir a garantia do exercício do direito subjectivo que, quando excedido, implica a caducidade do 
direito. É um prazo de caducidade.
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O prazo corre de modo continuo, incluindo em férias judicias. Quando termine em dia em do-
mingo feriado ou férias, transfere -se para o primeiro dia útil seguinte  - alínea e) do referido normativo 
e 144º do CPC.

O prazo de 90 dias para impugnar a liquidação em causa nos autos iniciava -se a 2.01.2008.
Tendo a impugnação sido interposta a 23.12.2009 caduco se mostra o direito de impugnar a 

liquidação.
DECISÃO
Pelo que fica exposto, por intempestividade rejeita -se a presente impugnação.».
3. A questão colocada e que cumpre conhecer é a de saber se a decisão recorrida padece de erro 

de julgamento, por errada aplicação das normas contidas nos artigos 133.º e 135.º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (CPA) e no artigo 102.º, n.º 1, alínea a), do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT), ao ter julgado que caducara o direito de impugnar o acto tributário de 
liquidação com base em vício de falta de fundamentação, por se encontrar ultrapassado o prazo legal 
de 90 dias quando foi apresentada a petição inicial de impugnação.

Antes, porém, há que apreciar a questão prévia de saber se é ou não de manter o efeito devolutivo 
fixado ao recurso no despacho que o admitiu ou se, como sustentam os Recorrentes, lhe deve ser fixado 
o efeito suspensivo.

3.1. No processo judicial tributário os recursos jurisdicionais têm efeito meramente devolutivo, 
salvo se for prestada garantia nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário ou o 
efeito devolutivo afectar o efeito útil dos recursos  - n.º 2 do artigo 286.º do CPPT. Daí que, como re-
fere JORGE LOPES DE SOUSA, no “Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e 
Comentado”, em nota ao artigo 279.º, o relevante é que a dívida a que se reporta o processo em que 
é interposto o recurso esteja garantida para que lhe seja atribuído o efeito de suspensivo no recurso 
interposto dessa decisão, que assim não poderá, desde logo, ser cobrada coercivamente, antes devendo 
aguardar o trânsito em julgado dessa decisão.

Deste modo, caso se encontrasse assegurado o pagamento da obrigação tributária e os legais 
acréscimos pela prestação de garantia idónea ou pela penhora de bens suficientes para assegurar o 
direito do credor à satisfação do seu crédito até ao trânsito em julgado da sentença proferida nestes 
autos, estariam reunidos os requisitos para que ao presente recurso fosse fixado o efeito de suspensivo, 
nos termos requeridos.

Todavia, os autos não contém qualquer informação no sentido de que o pagamento da dívida tri-
butária que emerge do acto de liquidação impugnado se encontre assegurado pela prestação de garantia 
ou pela penhora de bens suficientes, e os Recorrentes também não apresentaram qualquer elemento 
comprovativo desse facto apesar de aludirem a um DOC. 1. Aliás, no requerimento de interposição 
do recurso afirmaram que deveria ser atribuído efeito devolutivo ao recurso (fls. 31) e apesar de nas 
alegações e conclusões virem contestar esse efeito não juntaram prova da penhora que invocam ter 
sido efectuada.

Razão por que se mantém o efeito devolutivo fixado na instância ao presente recurso.
3.2. Os Recorrentes imputam à decisão erro de julgamento por nela se ter considerado que caducara 

o direito de impugnar o acto de liquidação com base em vício de falta de fundamentação, por se tratar 
de vício gerador de mera anulabilidade do acto que tem de ser suscitado no prazo previsto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, prazo que se encontrava já ultrapassado quando foi apresentada a 
petição de impugnação judicial.

Os Recorrentes não questionam que esse prazo de 90 dias se encontrava ultrapassado. O que advo-
gam é que o único vício invocado  - falta de fundamentação  - é susceptível de determinar a nulidade do 
acto impugnado face à consagração constitucional do direito à fundamentação dos actos administrativos 
e tributários e à sua importância em termos garantísticos, devendo ser considerado como um direito 
fundamental, pelo que a sua invocação podia ser feita a todo o tempo, em harmonia com o preceituado 
no n.º 3 do artigo 102.º do CPPT.

Vejamos.
No domínio do direito administrativo, do qual o direito tributário constitui área especial, rege o 

princípio geral da anulabilidade, sendo anuláveis todos os «os actos administrativos praticados com 
ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção» 
(artigo 135.º do CPA), isto é, todos os actos a que falte qualquer requisito de validade.

E só estão feridos de nulidade os actos previstos no n.º 1 do artigo 133.º do CPA, isto é, «os actos 
a que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma 
de invalidade», e que o n.º 2 exemplifica com situações que se têm por mais ocorrentes, designada-
mente, com os «actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental»  - alínea d) do n.º 2.

Referindo -se a esta alínea d), FREITAS DO AMARAL (1) explica que “a expressão direitos fun-
damentais só abrange, neste artigo, os direitos, liberdades e garantias e direitos de natureza análoga, 
excluindo os direitos económicos, sociais e culturais que não tenham tal natureza”. E, como refere 
GOMES CANOTILHO (2), os direitos, liberdades e garantias são aqueles “cujo conteúdo é essencial-
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mente determinado [ou determinável] ao nível das opções constitucionais; não são direitos, liberdades 
e garantias aqueles que só se tornam «líquidos e certos» no plano da legislação ordinária, isto é, 
aqueles cujo conteúdo é essencialmente determinado por opções do legislador ordinário”. No mesmo 
sentido podem ver -se diversos arestos do Supremo Tribunal Administrativo, designadamente nos 
acórdãos proferidos em 13/01/1994, no recurso n.º 032425, em 30/01/1996, no recurso n.º 35752, e 
em 05/06/2007, no recurso n.º 0275/07.

Deste modo, e em regra, os vícios dos actos administrativos e tributários implicam a sua mera 
anulabilidade, só ocorrendo nulidade quando falte qualquer elemento essencial (a inidentificabilidade 
orgânica e material mínima, nas palavras de MARCELO REBELO DE SOUSA) (3), quando a lei 
expressamente o determine, ou quando se verifiquem as circunstâncias expressamente referidas nas 
diversas alíneas do n.º 2 do artigo 133.º do CPA, designadamente quando ocorra ofensa do conteúdo 
essencial de um direito fundamental.

E, assim sendo, nem todos os actos que ferem princípios constitucionais são nulos, só o sendo 
aqueles que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental, isto é, que brigam com direitos, 
liberdades e garantias dos cidadãos, e já não aqueles que brigam com o principio da legalidade tributária. 
Os actos violadores do princípio da legalidade tributária são anuláveis, e não nulos.

Relativamente ao dever de fundamentação dos actos administrativos e tributários constitui linha 
jurisprudencial dominante que, não obstante se tratar de uma imposição constitucional, não constitui 
um direito de natureza fundamental cuja ofensa possa determinar a nulidade do acto. Aliás, a falta de 
fundamentação nem sequer põe em causa a identificabilidade orgânica ou a identificabilidade material 
do acto, repercutindo -se, apenas, e em princípio, na sua inteligibilidade e justificação perante os inte-
ressados (por estar em causa essencialmente a sua compreensibilidade), pelo que também não implica 
a falta de qualquer elemento essencial do acto, não podendo, assim, gerar a sua nulidade.

Por particularmente expressivo, não resistimos a transcrever, nos seus excertos essenciais e verda-
deiramente elucidativos, o Acórdão n.º 594/08 do Tribunal Constitucional, cuja doutrina sufragamos, e 
onde se conclui que a fundamentação dos actos administrativos não constitui um direito fundamental, 
ou, sequer, um direito análogo aos direitos, liberdades e garantias (por não constituir, sequer, garantia 
do direito fundamental de recurso contencioso contra actos administrativos lesivos dos direitos e inte-
resses legalmente protegidos dos administrados), embora possa vir a ser permeado com as exigências 
dos direitos fundamentais nos casos, pontuais e específicos, em que a fundamentação do acto seja 
condição indispensável da realização de direitos fundamentais.

«[…] Pode dizer -se que o dever de fundamentação cumpre, essencialmente, três funções: a de 
propiciar a melhor realização e defesa do interesse público; a de facilitar o controlo da legalidade admi-
nistrativa e contenciosa do acto e a de permitir aos órgãos hierarquicamente superiores ou tutelares 
controlar, mais eficazmente, a actividade dos órgãos subalternos ou sujeitos a tutela.

A natureza deste dever de fundamentação  - se direito fundamental integrante do direito fundamental 
ao recurso contencioso, se direito autónomo análogo a direito ou garantia fundamental, se direito de 
natureza não fundamental ou simples imposição objectiva, dirigida imediatamente à Administração, 
não atributiva de um direito subjectivo  - é objecto de controvérsia. A jurisprudência do Tribunal Cons-
titucional […] dividiu -se sobre a matéria.

Assim, enquanto alguns acórdãos afirmaram a sua natureza de direito fundamental com base, 
essencialmente, numa irradiação necessária do direito ao recurso contencioso, postulada pelas suas 
exigências de efectividade e de concessão de tutela plena, ou defenderam a tese do direito de funda-
mentação como direito autónomo, análogo a direito ou garantia fundamental, cuja configuração como 
direito de origem e nível exclusivamente legal poderia ser mesmo surpreendida na legislação anterior 
e sujeito no seu regime, no mínimo, ao princípio, da proibição das restrições injustificadas ou des-
proporcionadas [Acórdãos nºs 109/85 e 190/85 e 78/86, publicados no DR II série, respectivamente, 
de 10.09.1985, 10.02.1986 e 14.06.1986], outros negaram essa natureza de direito fundamental ou de 
direito de natureza análoga [Acórdãos nºs 63/84, 86/84, 89/84, 51/85, 150/85, 32/86 e 266/87, publica-
dos no DR II série, respectivamente, de 02.08.1984, 02.02.1985, 05.02.1985, 13.04.1985, 19.12.1985, 
09.05.1986 e DR I Série, de 28.08.1987].

Analisando a estrutura da norma constitucional que o prescreve, verifica -se que a fundamentação 
está prevista como dever objectivo, que integra o quadro de legalidade ao qual a Administração está 
sujeita quando pratica actos ou deliberações administrativas [ver artigo 266º n.º 2 da CRP].

Ao dispor que os actos administrativos carecem de fundamentação, o legislador constitucional está 
a constituir, em geral, sem necessidade de intermediação do legislador ordinário, ou seja, directamente 
e com tal âmbito, o dever da Administração de, na sua actividade, fundamentar os actos administrativos 
quando estes afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.

Mesmo assim, a norma constitucional não dispensa a conformação ou, pelo menos, a mediatização 
concretizadora do legislador relativamente ao alcance ou extensão da obrigatoriedade da fundamenta-
ção e não é claro que resolva as questões de externação -comunicação que lhe estão associadas e que 
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visivelmente pretende abranger” [José Carlos Vieira de Andrade, O Dever de Fundamentação Expressa 
de Actos Administrativos, 1991, página 218].

É que o preceito constitucional que consagra a obrigatoriedade de fundamentação tem um núcleo 
essencial, a que corresponde o dever de fundamentação contextual dos fundamentos, e uma garantia 
acessória, que a lei concretizou no dever de comunicação expressamente estabelecido  - um dever que 
será um corolário implicado, mas não abrangido no dever de fundamentação e, por isso, sujeito a um 
regime jurídico diverso [José Carlos Vieira de Andrade, obra citada, página 62].

Mas, daí, não resulta que, em correlação com o dever de fundamentação, se contraponha, no 
outro pólo, uma posição autónoma do interessado que tenha por conteúdo concreto o direito em si à 
fundamentação, desfuncionalizado relativamente a outros direitos, fundamentais ou não, que possam 
constituir objecto de relações jurídico -administrativas, e que tutele um bem jurídico -constitucional 
cuja protecção encontre a sua razão de ser determinante no princípio da dignidade da pessoa humana 
que constitui o radical unitário dos direitos fundamentais ou de natureza análoga [José Carlos Vieira 
de Andrade, obra citada, páginas 194 e seguintes].

O interessado tem o direito a exigir que a Administração, na sua actividade decisória sobre quais-
quer direitos, fundamentais ou não, e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, cumpra o quadro 
de legalidade, nele se abrangendo o dever de fundamentação, sem que possa afirmar -se, sem mais e em 
geral, a existência de um direito subjectivo dos interessados ao cumprimento do bloco de legalidade, 
por parte da Administração, donde os preceitos relativos ao dever de fundamentação serem [são] afinal 
aquilo que parecem ser: normas de acção que regulam o comportamento administrativo em função de 
um conjunto multipolar de interesses, incluindo dos administrados, que nessa medida são juridicamente 
protegidos [José Carlos Vieira de Andrade, obra citada, página 214].

De qualquer modo, é certo que a projecção normativa dos direitos fundamentais fortalece o dever 
de fundamentação quando estes estejam em causa, não podendo o legislador ordinário eliminar o dever 
em termos de precludir o conhecimento pelo particular das razões do acto que toque os seus direitos 
fundamentais, nem restringi -lo nesses casos fora do quadro previsto no artigo 18º da Constituição [José 
Carlos Vieira de Andrade, obra citada, página 213], ou seja, apenas fora do núcleo essencial exigido pela 
garantia dos direitos fundamentais dos administrados, o legislador ordinário pode optar por soluções 
diversas das já estabelecidas.

Nesta perspectiva, pode concluir -se não existir, em geral, um direito fundamental à fundamentação, 
ou, sequer, um direito análogo aos direitos, liberdades e garantias [José Carlos Vieira de Andrade, obra 
citada, páginas 202 e 204], mas poder ele vir a ser permeado com as exigências dos direitos fundamen-
tais, pelo menos, naqueles casos em que a fundamentação seja condição indispensável da realização 
ou garantia dos direitos fundamentais. […]

[…] Pensa -se, todavia, como no referido Acórdão n.º 150/85, que a fundamentação dos actos admi-
nistrativos não constitui pressuposto juridicamente necessário, ou condição insuprível, do exercício do 
direito de recurso contencioso, mas unicamente condição ou factor da sua maior viabilidade prática.

A fundamentação constitui um instrumento institucional administrativo cuja existência potencia 
o conhecimento dos pressupostos de facto ou de direito, com base nos quais se praticou o acto ou deli-
beração administrativas, com certo conteúdo ou disposição constitutiva  - a motivação e a justificação 
do acto [Acórdão n.º 53/92]  - e, consequentemente, das possíveis causas da sua invalidade.

Ora, o direito de acção ou de recurso contencioso tem por conteúdo a garantia da possibilidade 
do acesso aos tribunais para a defesa desses direitos e interesses legalmente protegidos, afectados ou 
violados por actos administrativos.

A fundamentação, apenas, propicia, na perspectiva de um eventual exercício desse direito ou ga-
rantia fundamental e da sua efectividade, a obtenção do material de facto e de direito cujo conhecimento 
poderá facilitar ao administrado, de modo mais ou menos determinante e decisivo, a interposição da 
concreta acção e o seu êxito, através da qual se pretende obter a tutela dos concretos direitos ou inte-
resses legalmente protegidos cuja ofensa é imputada ao concreto acto e deliberação.

Por mor da sujeição da administração ao princípio da legalidade administrativa e através desse 
instituto, o cidadão terá à mão, porventura, mais facilmente do que acontece nas relações privadas, 
onde lhe caberá desenvolver a actividade investigatória que tenha por pertinente, os elementos de facto 
e de direito com bases nos quais se pode determinar, pelo recurso aos tribunais, configurar os concre-
tos termos da causa e apetrechar -se dos meios de prova, para a defesa dos seus direitos e interesses 
legalmente protegidos.

O dever de fundamentação não tem, pois, uma relação de necessidade com o direito de acesso 
aos tribunais, existindo este sem aquele.

Nesta perspectiva, pode concluir -se que o dever de fundamentação não constitui uma condição 
indispensável da realização ou garantia do direito fundamental de recurso contencioso contra actos 
administrativos lesivos dos direitos e interesses legalmente protegidos dos administrados.

[…] Estabelecendo, embora, o dever da fundamentação, a referida norma constitucional não fixa, 
todavia, as consequências do seu incumprimento.
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Como diz José Carlos Vieira de Andrade, caberá, por isso, à lei ordinária esclarecer, por exemplo, 
se o vício é [ou é sempre] causa de invalidade do acto administrativo, que tipo de invalidade lhe corres-
ponderá, bem como em que condições serão admissíveis a sanação do vício ou o aproveitamento do acto.

Assim sendo, bem poderá, em princípio, o legislador ordinário, na sua discricionariedade constitu-
tiva, sancionar a falta de fundamentação, apenas, com a anulabilidade, erigida a sanção -regra [artigo 135º 
do CPA], e não com a nulidade, assumida, legislativamente, como sanção específica [artigo 133º do 
CPA], bem como subordiná -las a diferentes prazos de arguição.

E, dizemos em princípio, porque a violação da ordem jurídica pode ser de tal gravidade que, para 
se manter o essencial da força jurídica da garantia institucional constitucional do dever de fundamen-
tação, tenha a sanção para a sua falta de constituir na nulidade.

Serão situações especiais em que a falta de fundamentação assume, ou uma natureza própria de 
elemento essencial do acto, acabando por cair debaixo do critério legislativo constante do n.º 1 do 
artigo 133º do CPA, ou uma natureza paralela à de ofensa ao conteúdo essencial de um direito funda-
mental [artigo 133º n.º 2 alínea d) do CPA].

Tal acontecerá sempre que, para além da imposição genérica da fundamentação, a lei prescrever, em 
casos determinados, uma declaração dos fundamentos da decisão em termos tais que se possa concluir 
que ela representa a garantia única ou essencial da salvaguarda de um valor fundamental da juricidade, 
ou então da realização do interesse público específico servido pelo acto fundamentando ou quando 
se trate de actos administrativos que toquem o núcleo da esfera normativa protegida [pelos direitos, 
liberdades e garantias fundamentais] e apenas quando a fundamentação possa ser considerada um meio 
insubstituível para assegurar uma protecção efectiva do direito liberdade e garantia [José Carlos Vieira 
de Andrade, obra citada, página 293]. […]».

No caso vertente, está em causa um acto de liquidação de imposto previsto no nosso ordenamento 
jurídico, e não qualquer acto tributário que contenda com o conteúdo essencial de direito fundamental. 
E porque a invocada falta ou insuficiência de fundamentação também não constitui, como vimos, ele-
mento essencial da liquidação, não pode o vício determinar a nulidade deste acto.

Tal acto, sendo violador do princípio da legalidade tributária, é anulável, e não nulo, não podendo 
ser impugnado a todo o tempo, mas, tão só, no prazo de 90 dias previsto na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 102.º do CPPT, assim improcedendo todas as conclusões do recurso.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — António Calhau.

(1) No “Curso de Direito Administrativo”, II vol. pág. 412.
(2) In “Direito Constitucional”, pág. 536.
(3) In “Inexistência Jurídica” DJAP, volume V, página 242. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Taxa de publicidade. Inconstitucionalidade orgânica.

Sumário:

Tem a natureza de taxa o tributo liquidado ao abrigo das normas contidas nos arti-
gos 70.º n.º 1 alínea a) e 77.º n.º 2 da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais 
integrante do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas 
Municipais do Município do Porto, publicado no DR, II série, n.º 12, apêndice 7, de 
15 de Janeiro de 2003, ainda que incida sobre o licenciamento de painéis publicitá-
rios instalados em propriedade privada, não sendo organicamente inconstitucionais 
as referidas normas regulamentares.

Processo n.º 93/11 -30.
Recorrente: Município do Porto.
Recorrido: Oper Sound Discotecas Bares e Restauração, Lda.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.



826

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – O Município do Porto recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal do Porto, de 15 de Outubro de 2010, que julgou procedente a impugnação deduzida por 
OPER SOUND DISCOTECAS, BARES E RESTAURAÇÃO, LDA, com os sinais dos autos, contra 
liquidação efectuada pela Câmara Municipal do Porto de “taxa” devida pelo “deferimento de um pedido 
de colocação de painéis publicitários” em prédio da propriedade da impugnante, referente ao ano de 
2003 e no montante de € 4.238,40, anulando -a.

O recorrente termina as suas alegações de recurso apresentando as seguintes conclusões:
a. A liquidação efectuada pelo Recorrente e exigida ao Recorrido possui a natureza de taxa e 

não de imposto;
b. Não se verifica qualquer inconstitucionalidade das normas regulamentares ao abrigo do qual 

foi efectuada a liquidação (artigos 70º n.º 1 alínea a) e 77º, n.º 2 da Tabela de Taxas e Outras Receitas 
Municipais, que faz parte integrante do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, publicado no DR n.º 12, II série, Apêndice 7, de 2003 -01 -15);

c. O deferimento de um pedido de colocação de publicidade em propriedade privada acarreta 
a prestação de contra -prestação por parte do Município, encontrando -se legitimada por essa via a 
liquidação da taxa respectiva:

d. O Recorrente tem competência e poder para analisar e deferir os pedidos de licenciamento 
de colocação de publicidade, ao abrigo dos artigos 1º, 3º, 4º e 11º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto;

e. O Recorrente tem competência e poder para cobrar taxas pelo deferimento do pedido de licen-
ciamento, conforme decorre das alíneas h) do artigo 19.º e alínea c) do artigo 16.º, ambos da Lei das 
Finanças Locais, normas habilitantes do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, publicado no DR n.º 12, II série, Apêndice 7, de 2003 -01 -15 e taxas conexas;

f. A contraprestação prestada pelo Recorrente efectivamente existe pois este autoriza – por via do 
licenciamento – a colocação de publicidade, afastando um limite jurídico à actividade do particular, 
permitindo -lhe o respectivo exercício;

g. Sendo que se pretende assegurar pela via do licenciamento o respeito por princípios constitu-
cionais (preservação do ambiente, da qualidade urbanística, paisagística e estética, etc) consagrados 
expressamente na Lei 97/88;

h. A doutrina e a jurisprudência mais recentes têm entendido que no conceito de bem público 
“ambiente” estão abrangidas, entre outras, a utilização do espaço público, onde cabem por sua vez 
o espaço aéreo e rodoviário;

i. Assim, quando se trata da publicidade aqui em causa, com o propósito de ser visível dos espa-
ços públicos, cabe aos Municípios proteger esses espaços, ponderando os modos em que a utilização 
privada dos mesmos deverá ser efectuado, de modo a compatibilizar o interesse do particular com o 
interesse público, neste caso, a defesa do ambiente;

j. Ao conceder a licença, o Município concede ao particular a utilização desse espaço, remo-
vendo um limite ou obstáculo jurídico imposto ao livre exercício da actividade dos particulares e, em 
contrapartida, é -lhe reconhecida a possibilidade de exigir taxas.

k. Doutro modo, também se entende que, para além da remoção do limite jurídico imposto ao livre 
exercício da actividade dos particulares, ainda se faculta ao interessado a disponibilidade de poderem 
“transpor” e “difundir” no espaço público a mensagem publicitada. É precisamente esta disponibi-
lidade facultada pelo Recorrente – que permite a difusão da mensagem nas suas ruas, no seu espaço 
aéreo  -, com as vantagens daí advenientes para o particular, que também constitui a contraprestação 
e que legitima o entendimento de que a cobrança de uma taxa é legal;

l. Acresce que, actualmente, a jurisprudência tem precisamente entendido pela legalidade e le-
gitimidade de liquidação de taxas em casos como o dos autos;

m. Veja -se a este título o recente Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 177/2010, processo 
n.º 742/09, publicado no Diário da República n.º 110, 2.ª Série, de 8 de Junho de 2010, que decidiu 
não julgar organicamente inconstitucionais as normas do artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento de Taxas e 
Licenças (aprovado por deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, de 9.11.2006 e sancionado 
pela Assembleia Municipal, em sessão de 24.11.2006) e do artigo 31.º da Tabela de Taxas àquele anexa, 
na medida em que prevêem a cobrança da taxa aí referida pela afixação de painéis publicitários em 
prédio pertencente a particular.

n. Do mesmo modo, vide Acórdãos do S.T.A., proferido no Processo n.º 01931/02, de 26/03/2003, 
Ac. do TCA Sul, proferido no Proc. n.º 00634/03, de 20/01/2004 e Ac. do TCA Sul, proferido no processo 
n.º 00566/03, de 09 -03 -2004;

o. E entendimento perfilhado neste sentido pelos Exmºs Conselheiros Benjamim Rodrigues (ver-
tido no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 436/2003, de 30 de Setembro de 2003) e Jorge Lino, 
no Acórdão do STA, de 19 de Maio de 2010;
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p. Por conseguinte, não restam dúvidas de que o montante exigido a título de licenciamento de 
publicidade em edifícios e painéis colocados em propriedade privada constitui uma taxa e não um 
imposto;

q. Pelo que é mostra -se legal e legítima a liquidação efectuada pelo Recorrente e exigida ao 
recorrido;

r. Ao não assim decidir, o Tribunal “a quo” incorreu em erro de julgamento, por errada aplicação 
do Direito, violando os artigos 4.º, n.º 2 da LGT, 1.º, 4.º e 11.º da Lei 97/88 e artigos 16º, c) e 19º, h) 
da Lei 42/98.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado provado e procedente, revogando -se a Sentença 
de fls. … com o que será feita inteira Justiça

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
2. Objecto do recurso: legalidade da liquidação de taxa denominada licença para afixação de 

suportes publicitários num edifício efectuada pela Câmara Municipal do Porto.
Nas conclusões das suas alegações de recurso alega a entidade recorrente que a liquidação 

efectuada e exigida ao recorrido possui a natureza de taxa e não de imposto.
E que não se verifica qualquer inconstitucionalidade das normas regulamentares ao abrigo do 

qual foi efectuada a liquidação (artigos 70.º n.º 1 alínea a) e 77.º n.º 2 da Tabela de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, que faz parte integrante do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 
Outras Receitas Municipais, publicado no DR n.º 12, II série, Apêndice 7, de 2003 -01 -15.

Sendo que o deferimento de um pedido de licenciamento de colocação de publicidade em pro-
priedade privada acarreta a prestação de contraprestação por parte do Município, encontrando -se 
legitimada por essa via a liquidação da taxa respectiva.

3. Fundamentação:
A nosso ver o recurso não merece provimento.
Com efeito a posição jurídica assumida pela sentença recorrida está de acordo com a jurisprudên-

cia dominante deste Supremo Tribunal Administrativo que tem vindo a decidir que o tributo designado 
por taxa de publicidade tem a natureza jurídica de imposto (por inexistência de nexo sinalagmático) 
quando a publicidade é afixada em suportes instalados em propriedade privada  - cf. Acórdãos de 
10.12.2003, 26820, de 26.01.2005, recurso 1167/04, de 19.03.2003, recurso 1930/02, de 20.04.2008, 
recurso 206/08, de 28.04.2010, recurso 138/10, e de 19.05.2010, recurso 138/10, todos in www.dgsi.pt.
Também o Tribunal Constitucional vem sublinhando, de forma dominante, que não podem configurar-
-se, do ponto de vista jurídico -constitucional, como “taxas” as importâncias exigidas pelas autarquias, 
a título de licença de publicidade ou sua renovação, nos casos em que tal licenciamento não confere 
ao particular a remoção de um obstáculo jurídico à respectiva actividade, consistente na utilização de 
bens semi -públicos ou colectivos  - vide, neste sentido. Acórdãos 558/98, 63/99, 32/00 e 92/02.

Sendo certo que, como também vem afirmando o Tribunal Constitucional, não constitui «contra-
prestação», susceptível de integrar aquele conceito, o mero exercício de actividades gerais de polícia 
por tais entes públicos, com vista à fiscalização do cumprimento pelo particular dos condicionamentos 
ou requisitos a certa e específica utilização dos bens de que é proprietário  - vide neste sentido, os acór-
dãos 464/2004, de 23.06.2004, 34/04 de 14.01.2004, 364/01 de 10.07.2001, e 437/2003, de 30.09.2002, 
que incidiu sobre o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 15.05.2002, todos publicados no 
site do Tribunal Constitucional.

No caso dos autos, está em causa a taxa de publicidade devida pela afixação de mensagens publi-
citárias em prédio particular, dela não resultando qualquer utilização dos referidos bens semi -públicos 
ou colectivos, pelo que, não tendo sido aduzidos argumentos novos e de relevo em sentido contrário, 
deverá corroborar -se aquele entendimento jurisprudencial.

Nestes termos, e também de acordo com aquele entendimento jurisprudencial, somos de parecer 
que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando -se o julgado da 1ª instância.

Notificadas as partes do parecer do Ministério Público, veio o recorrente expor o seguinte:
1. Diversamente do que o parecer do Ministério Público permite antever, não existe uma juris-

prudência dominante, nem do Supremo Tribunal Administrativo, nem do Tribunal Constitucional, 
relativamente à questão de Direito que é objecto do presente recurso.

2. De facto, a jurisprudência citada encontra -se já ultrapassada por outra mais recente dos mes-
mos tribunais, a qual não permite quaisquer equívocos relativamente ao sentido da decisão a proferir 
no âmbito dos presentes autos.

3. Destaca -se, por revelar particular acuidade neste caso, o acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 177/2010, proferido no âmbito do processo n.º 742/09 e publicado no Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 110/, de 8 de Junho de 2010.
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4. Este acórdão – profundamente analisado em sede de alegações – foi pura e simplesmente 
desconsiderado pelo Ministério Público quando traçou, de forma pouco rigorosa, o referido quadro 
jurisprudencial.

5. De facto, o sentido daquele acórdão foi precisamente o de não julgar inconstitucionais as 
normas do Regulamento de Taxas e Licenças Municipais de Guimarães, na parte em que prevêem a 
cobrança de taxas pela afixação de painéis publicitários em prédio pertencente a particular (tanto 
pelo licenciamento inicial como pela respectiva renovação).

6. A posição expendida pelo Tribunal Constitucional no referido acórdão é, pois, aplicável às 
normas do Regulamento de Liquidação e Cobrança DE Taxas do Município do Porto que, sendo 
substancialmente idênticas às do Município de Guimarães, foram aplicadas na emissão da liquidação 
em crise.

7. O acórdão em referência permitiu, pois, ver definitivamente esclarecida a questão da legalidade 
e da necessidade do licenciamento e do pagamento de taxas de publicidade que, embora afixada em 
propriedade particular, seja visível do espaço público e o utilize para a sua divulgação.

8. É, pois, neste sentido que vai a mais recente jurisprudência deste Tribunal, da qual constitui 
elucidativo exemplo o acórdão de 19 de Janeiro de 2011 (proferido no âmbito do processo n.º 033/10).

9. Desta forma, não apenas a visão da jurisprudência indicada pelo Ministério Público é parcelar, 
como não deverá colher o respectivo teor.

NESTES TERMOS deverá ser dado provimento ao presente recurso, anulando -se a sentença 
recorrida.

4 – Questão a decidir
É a de saber se, como julgado, tem natureza de imposto o tributo cobrado à recorrida a título de 

taxa pela afixação de painel publicitário em prédio particular, sendo, consequentemente, organicamente 
inconstitucionais as normas regulamentares ao abrigo das quais foi liquidado ou se, pelo contrário, tal 
tributo constitui uma verdadeira taxa, não sofrendo de inconstitucionalidade as normas nas quais se 
fundamentou a respectiva liquidação e cobrança.

5 – Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
(1.) Em 27/06/2003, foi apresentado, pela ora impugnante, pedido de autorização de colocação 

de publicidade (letras adesivas: “SOUND PLANET”) no painel existente no prédio sito na Av. Fontes 
Pereira de Melo, n.º 446/449 – cfr. documento de fls. 9 do processo físico e documento n.º 1 junto com 
a contestação, cujo teor aqui se tem por reproduzido;

(2.) Deste requerimento consta que a área correspondente à dimensão da mensagem publicitária 
é de 9.00X0,5 m – “SOUND PLANET”.

(3.) Na sequência deste pedido, em 29/07/2003, os serviços de fiscalização da Divisão Municipal 
de Trânsito verificaram que a publicidade em causa já se encontrava colocada e que o painel onde a 
mensagem publicitária estava colocada tinha as seguintes medidas: 12,00x5,00 m – cfr. documento 
n.º 2 e 3 juntos com a contestação, cujo teor aqui se tem por reproduzido.

(4.) Tal pedido de “legalização de publicidade” foi deferido em 02/07/2003, pelo Director do 
Departamento Municipal de Trânsito e Intervenção na Via Pública, com referência a anúncio luminoso, 
com 60 m2 – cfr. documento de fls. 10 do processo físico e documento n.º 4 junto com a contestação, 
cujo teor aqui se tem por reproduzido.

(5.) Nessa sequência, o Município do Porto notificou a aqui impugnante, em 30/09/2003, para 
proceder ao pagamento da taxa devida, respeitante a um período anual, no valor de € 4.298,40, tendo 
tal acto de liquidação sido praticado, em 29/08/2003, pela Chefe de Divisão Municipal de Receita, 
no uso de competências que lhe foram subdelegadas pela Directora Municipal de Finanças e Patri-
mónio – cfr. o mesmo documento – ofício n.º 4305/DMR/03, datado de 24/09/2003 e documento n.º 5 
junto com a contestação (aviso de recepção).

(6.) Em 10/10/2003, a impugnante requereu a correcção e emissão de nova licença, uma vez que 
estaria em causa publicidade com a dimensão de 4.5 m2 e não de 60 m2 – cfr. documento n.º 6 junto 
com a contestação, cujo teor aqui se tem por reproduzido.

(7.) Remetido este pedido de informação para a Direcção Municipal de Planeamento e Gestão 
Urbanística – Divisão Municipal de Edificações Urbanas, mereceu a seguinte informação: “(…) Para 
o local existem as licenças n.º 267/93 e n.º 214/00, esta última com uma alteração em curso. Nenhuma 
delas representa, pelo menos de forma bem caracterizada em alçado devidamente desenvolvido, o 
painel em causa, sendo considerado nas respectivas informações e despachos superiores tal painel 
como mero reclamo publicitário (…)” – cfr. documento n.º 7 junto com a contestação, cujo teor se tem 
por reproduzido.

(8.) Este tributo tinha como data limite de pagamento voluntário 15 dias após a recepção da 
notificação para o efeito – ofício n.º 4305/DMR/03, datado de 24/09/2003.

(9.) A presente impugnação foi apresentada em 12/01/2004 – cfr. carimbo aposto no rosto da 
petição inicial a fls. 2 do processo físico.
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6 – Apreciando
6.1 Da natureza jurídica do tributo sindicado
A sentença recorrida, a fls. 94 a 103 dos autos, julgou a impugnação procedente, anulando a li-

quidação sindicada, por ter considerado, relativamente à principal questão colocada nos autos – a da 
natureza (…) do tributo cobrado pela afixação de publicidade em propriedade privada, estar em causa 
um imposto e não uma taxa, sendo organicamente inconstitucionais, e por isso de desaplicar (artigo 204.º 
da CRP) as normas regulamentares ao abrigo das quais foi liquidado.

Fundamentou -se o decidido em Acórdãos vários do Tribunal Constitucional e deste Supremo 
Tribunal Administrativo, citados e transcritos, nos quais se sustentou a natureza de imposto do tributo 
em causa (cfr. sentença recorrida, a fls. 96 a 102 dos autos), jurisprudência à qual o acórdão recorrido 
aderiu.

Discorda do decidido o recorrente, alegando que o referido tributo tem natureza de taxa, pelo 
que não padecem de inconstitucionalidade orgânica as normas regulamentares ao abrigo das quais foi 
liquidado, invocando em apoio da sua alegação, além do mais, a mais recente jurisprudência do Tribu-
nal Constitucional (acórdão do Tribunal Constitucional n.º 177/2010, proferido no âmbito do processo 
n.º 742/09 e publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 110/, de 8 de Junho de 2010).

Vejamos.
É consensual na doutrina e na jurisprudência qual o traço distintivo fundamental que permite, no 

plano jurídico, contra -distinguir os impostos das taxas, a saber o carácter unilateral dos primeiros con-
traposto ao carácter bilateral, porque originadas num vínculo de carácter sinalagmático, das segundas. 
Variando as formulações propostas pelos autores, é comummente admitido que enquanto os impostos 
“não determinam para o sujeito activo qualquer dever de prestar específico”, “o vínculo jurídico de 
taxa tem por causa a prestação por uma entidade pública de utilidades individualizadas” (SOARES 
MARTÍNEZ, Direito Fiscal, 7.ª ed., Coimbra, 1997, pp. 27 e 37).

É igualmente consensual que a denominação atribuída ao tributo pouco releva, havendo, antes, 
que atentar à sua estrutura, à sua “verdadeira natureza”, sendo esta a determinante para se aferir do 
regime jurídico -constitucional aplicável à respectiva criação normativa, exigindo -se a criação por Lei, 
da Assembleia da República ou do Governo (havendo autorização legislativa), se a prestação pecuniária 
coactiva tiver natureza de imposto (artigo 165.º, n.º 1, alínea i) da Constituição da República).

Se no plano da dogmática jurídica a distinção entre as duas categorias de tributos não oferece 
dificuldades de maior, tais dificuldades revelam -se frequentemente perante os tributos em concreto, 
pois que a tarefa de subsunção da realidade às categorias dogmáticas não é isenta de dificuldades.

A caracterização jurisprudencial do tributo em causa nos autos – taxa municipal por afixação 
de publicidade em propriedade privada – como imposto foi até recentemente largamente maioritária, 
como se poderá comprovar pelos numerosos acórdãos, do Tribunal Constitucional e deste Supremo 
Tribunal Administrativo, citados na sentença recorrida e no parecer do Excelentíssimo Procurador -Geral 
Adjunto supra transcrito.

Contudo, como bem alega o recorrente, mais recentemente a jurisprudência tem precisamente 
entendido pela legalidade e legitimidade de liquidação de taxas em casos como o dos autos, como no 
recente Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 177/2010, processo n.º 742/09 (…) que decidiu não 
julgar organicamente inconstitucionais as normas do artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento de Taxas e 
Licenças (aprovado por deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, de 9.11.2006 e sancionado 
pela Assembleia Municipal, em sessão de 24.11.2006) e do artigo 31.º da Tabela de Taxas àquele anexa, 
na medida em que prevêem a cobrança da taxa aí referida pela afixação de painéis publicitários em 
prédio pertencente a particular, orientação perfilhada em várias decisões sumárias posteriores daquele 
Tribunal.

Este novo entendimento do Tribunal Constitucional tem vindo, mais recentemente, a ser também 
acolhido neste Supremo Tribunal Administrativo  - cfr. os Acórdãos de 12 de Janeiro de 2011, rec. 
n.º 752/10, de 19 de Janeiro de 2011, rec. n.º 33/10 e de 6 de Abril de 2011, rec. n.º 119/11 – e dele não 
se irá divergir, pois que, como se consignou no último dos acórdãos citados (e por nós subscrito como 
adjunta) atendendo não apenas à nova argumentação aduzida, mas também ao facto de o acórdão em 
causa ter sido proferido em Plenário e por unanimidade (com a consequente autoridade reforçada 
resultante da formação alargada que o proferiu), ao facto de, posteriormente, a mesma jurisprudência 
ter sido reiterada em outras decisões (sendo que numa delas a pronúncia do Tribunal Constitucional 
versou, precisamente, uma anterior decisão deste STA (…) e ainda o facto de não se vislumbrarem 
novos argumentos que decisivamente se possam contrapor aquela fundamentação.

Assim, com a mesma fundamentação constante do acórdão deste Supremo Tribunal Administra-
tivo do passado dia 6 de Abril (rec. n.º 119/11), para a qual se remete, haverá que julgar ter natureza 
de taxa, e não de imposto, o tributo incidente sobre o licenciamento de painéis publicitários instalados 
em propriedade privada, liquidado ao abrigo das normas contidas nos artigos 70.º n.º 1 alínea a) e 77.º 
n.º 2 da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais integrante do Regulamento de Liquidação e 
Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município do Porto (publicado no DR, II série, 
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n.º 12, apêndice 7, de 15 de Janeiro de 2003), não sofrendo, em consequência, as citadas normas re-
gulamentares do vício de inconstitucionalidade orgânica (por violação dos artigos 103.º e 165.º n.º 1, 
alínea i) da Constituição da República).

Haverá, pois, que dar provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida que assim não julgou, 
baixando os autos ao tribunal “a quo” para conhecimento das demais questões suscitadas na petição 
de impugnação e cujo conhecimento pelo tribunal recorrido ficou prejudicado.

 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em, não julgando organicamente inconstitucionais as normas regu-
lamentares ao abrigo das quais foi liquidado o tributo impugnado (artigos 70.º n.º 1 alínea a) e 77.º 
n.º 2 da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais integrante do Regulamento de Liquidação e 
Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município do Porto, publicado no DR, II série, 
n.º 12, apêndice 7, de 15 de Janeiro de 2003), conceder provimento ao recurso e revogar a sentença 
recorrida, baixando os autos ao tribunal “a quo” para conhecimento das demais questões suscitadas 
pela impugnante na sua petição de impugnação, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Artº 23º do CIVA. Opção do contribuinte pelo método de afectação real em declaração 
de alterações. Consequência da falta de reacção da Administração Tributária a 
essa comunicação.

Sumário:

 I — Nos termos do disposto nos artº 23º do CIVA, nos casos de bens de utilização 
mista, existem dois métodos de dedução do IVA:

  a) O método pro -rata que permite ao sujeito passivo que exerça actividades isen-
tas e não isentas, não conferindo estas o direito à dedução, deduzir o imposto 
suportado nas aquisições mas «apenas na percentagem correspondente ao 
montante anual de operações que dêem lugar à dedução».

  b) O método da afectação real segundo o qual não é permitida qualquer dedução 
relativamente ao imposto dos inputs destinados à realização de operações 
isentas sem direito à dedução mas efectuando -se a dedução integral  - salvo o 
disposto no artº. 21º  - quanto ao imposto incidente sobre os inputs destinados 
à realização de operações tributadas ou isentas com direito à dedução.

 II — O primeiro método constitui a regra geral, podendo o segundo resultar de opção 
do contribuinte ou de imposição da Administração Tributária (nºs 2 e 3 do citado 
artº 23º).

 III — Se o contribuinte apresentou declaração de alterações optando pelo método de de-
dução da afectação real e a Administração Tributária nada disse, não pode depois, 
em fiscalização dos três exercícios seguintes, aplicar -lhe o método pro -rata com 
fundamento em que tem sido entendimento da AT que tal método não é adequado 
às SGPS  - caso da recorrente  -, podendo, quando muito e de acordo com o n.º 2 
do citado artº 23º fazer cessar para o futuro a aplicação daquele método.

Processo n.º 169/11 -30.
Recorrente: Nutriger — Sociedade Gestora de Participações, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.



831

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. “Nutriger  - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”, melhor identificada nos 

autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF do Porto, que julgou improcedente a impugnação 
judicial por si deduzida contra a liquidação adicional de IVA entre 1993 a 1995 e juros compensatórios 
no montante global de € 120.386,15, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) O poder conferido à Administração Tributária pelo n.º 2 do artº. 23º do CIVA, não pode ser 
exercido de forma retroactiva, para retirar aos sujeitos passivos o direito a deduções anteriormente 
efectuadas.

B) Ao invocar simples “pareceres” (que não são fonte de direito) como fundamento jurídico para 
estas liquidações adicionais, a administração fiscal cometeu outra ilegalidade, de falta ou insuficiência 
de fundamentação, de Direito, do acto impugnado, violando o artº. 77º/1 e 2 da Lei Geral Tributária.

C) O facto da Recorrente não ter feito “uso do disposto no artº. 37º do CPPT”  - que constitui 
uma mera faculdade que o contribuinte usa se quiser  - não tem por efeito sanar ou convalidar actos 
inválidos por insuficiência de fundamentação.

D) A interpretação e aplicação do no n.º 2 do artº. 23º do CIVA como permitindo a imposição 
do método do pro -rata com efeitos retroactivos viola os princípios constitucionais da legalidade e da 
proporcionalidade, constantes dos artºs 103º e 18º da CRP.

A douta sentença recorrida não fez assim adequada interpretação e aplicação do disposto nos 
artigos 23º/2 do CIVA, 77º da LGT e 103º e 18º da CRP.

Revogando -a, pois e substituindo -a por douto acórdão que anule os actos impugnados, e condene 
a Fazenda Pública a indemnizar a Impugnante pelos custos suportados com a garantia bancária prestada 
para suspender a execução, far -se -á JUSTIÇA.

II  - Não foram apresentadas contra alegações.
III  - O MP emitiu o parecer constante de fls. 112/113 v, no qual se pronuncia pela improcedência 

do recurso devendo ser confirmado o julgado recorrido.
IV  - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V  - Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
a) A impugnante foi alvo de uma acção inspectiva que incidiu sobre os exercícios de 1993 a 

1995, na sequência do qual foi elaborado o relatório onde se concluiu que deduziu indevidamente 
IVA naqueles exercícios, dado ter considerado como dedutível a totalidade do imposto suportado na 
aquisição de bens e serviços (cf. doc. de fls. 12 a 18 do processo de reclamação graciosa apenso aos 
autos, doravante apenas PA).

b) Do relatório referido em a) consta que “a análise efectuada aos elementos da escrita, levada 
a cabo pela inspecção -geral das finanças, permitiu verificar que a empresa vem considerando como 
dedutível a totalidade do imposto suportado nas aquisições de outros bens e serviços, pese embora o 
facto das demonstrações de resultados de 1993, 1994 e 1995 evidenciarem a existência de proveitos 
isentos, pelo que a SGPS se encontra em situação irregular no que respeita ao exercício do direito à 
dedução. Assim, dever -se -á proceder à rectificação das importâncias indevidamente deduzidas...” (cf. 
doc. de fls. 13 do PA).

e) Na sequência daquele relatório foram elaborados os mapas onde foi apurada a percentagem de 
dedução nos termos do art. 23º e feito o apuramento total da dedução indevida de IVA para os anos de 
1993 a 1995 (cf. doc. de fls. 14 a 18 do PA).

d) Foram elaborados os documentos de correcção e respectiva nota de fundamentação das cor-
recções técnicas para os exercícios de 1993 a 1995, nos valores de 7.697.790$00, 3.201.364$00 e 
3.629.837$00, respectivamente (cf. fls. 13 a 22 dos autos).

e) A impugnante em 30/04/1992, e para efeitos do disposto no artº. 23º, n.º 2 do CIVA, comunicou 
à DGCI através da entrega de declaração de alterações, a intenção de proceder à dedução do imposto 
suportado segundo a afectação real (cf. doc. de fls. 13 do PA).

f) Não se conformando com as correcções a impugnante intentou em 26/11/1998, reclamação 
graciosa que, após audição prévia, veio a ser indeferida por despacho de 21/06/2004 (cf. processo de 
reclamação graciosa apenso aos autos).

g) Em consequência foram emitidas as liquidações de IVA n.º 98105406, n.º 98105431 e n.º 98105444, 
relativas aos anos de 1993, 1994 e 1995, nos montantes de €38.306,63, €15.968,34 e €18.105,55 res-
pectivamente, acrescidas de juros compensatórios perfazendo um total de €120.386,15.

h) A presente impugnação foi intentada em 15/07/2004 (cf. doc. de fls. 2 dos autos).
VI. De acordo com as conclusões das alegações, são duas as questões a conhecer no presente 

recurso:
a) A de saber se a Administração Tributária, ao abrigo do disposto no artº 23º, n.º 2 do CIVA pode 

retirar aos sujeitos passivos de IVA o direito a deduções efectuadas ao abrigo do método da afectação 
real, devidamente comunicado, aplicando em sua substituição o método pro -rata.

b) A de saber se o acto de liquidação impugnado se encontra legalmente fundamentado.
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Entendeu a sentença recorrida que, apesar de comunicada pela recorrente a opção pelo método de 
dedução da afectação real, nada impedia a Administração Tributária de aplicar em sede de fiscalização 
o método pro -rata.

Quanto à falta de fundamentação do acto impugnado, a sentença entendeu que este se encontrava 
devidamente fundamentado, pois se apoiou na lei e não nos pareceres que a recorrente refere.

A recorrente, por sua vez, entende que, tendo comunicado oportunamente à Administração Tri-
butária a sua opção pelo método de afectação real e não tendo esta comunicado à recorrente a sua não 
aceitação, não podia nos exercícios fiscalizados aplicar o método pro -rata pois a imposição desse método 
com efeitos retroactivos violaria os princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade, 
constantes dos artºs 103º e 18º da CRP.

O artº 23º do CIVA determina o seguinte:
“1  - Quando o sujeito passivo, no exercício da sua actividade, efectuar operações que conferem 

direito a dedução e operações que não conferem esse direito, nos termos do artigo 20.º, a dedução do 
imposto suportado na aquisição de bens e serviços que sejam utilizados na realização de ambos os 
tipos de operações é determinada do seguinte modo:

a) Tratando  -se de um bem ou serviço parcialmente afecto à realização de operações não decor-
rentes do exercício de uma actividade económica prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º, o imposto 
não dedutível em resultado dessa afectação parcial é determinado nos termos do n.º 2;

b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, tratando -se de um bem ou serviço afecto à rea-
lização de operações decorrentes do exercício de uma actividade económica prevista na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 2.º, parte das quais não confira direito à dedução, o imposto é dedutível na percentagem 
correspondente ao montante anual das operações que dêem lugar a dedução.

2  - Não obstante o disposto da alínea b) do número anterior, pode o sujeito passivo efectuar a 
dedução segundo a afectação real de todos ou parte dos bens e serviços utilizados, com base em crité-
rios objectivos que permitam determinar o grau de utilização desses bens e serviços em operações que 
conferem direito a dedução e em operações que não conferem esse direito, sem prejuízo de a Direcção-
-Geral dos Impostos lhe vir a impor condições especiais ou a fazer cessar esse procedimento no caso 
de se verificar que provocam ou que podem provocar distorções significativas na tributação.

3  - A administração fiscal pode obrigar o sujeito passivo a proceder de acordo com o disposto 
no número anterior:

a) Quando o sujeito passivo exerça actividades económicas distintas;
b) Quando a aplicação do processo referido no n.º 1 conduza a distorções significativas na 

tributação”.
Temos então que o artº. 23º, n.º 1 do CIVA permite ao sujeito passivo que exerça actividades isentas 

e não isentas, não conferindo estas o direito à dedução, deduzir o imposto suportado nas aquisições mas 
«apenas na percentagem correspondente ao montante anual de operações que dêem lugar à dedução» 
 - é o chamado método pro rata ou da percentagem.

Entendeu o legislador que, em geral, o volume de negócios (transmissões de bens e prestações 
de serviços) de cada grupo de operações (as que conferem e as que não conferem o direito à dedução) 
é um bom critério para o cálculo do imposto a deduzir.

E este é o regime regra em matéria de dedução do imposto nestes casos.
No entanto, o n.º 2 consagra outro método  - o método da afectação real  - que pode ter lugar a 

solicitação do contribuinte à Administração Tributária ou pode ser por esta imposto, conforme resulta 
do n.º 3 acima transcrito.

Aquele caracteriza -se pelo direito à dedução ser proporcional ao valor das operações tributáveis 
e isentas, com direito à dedução relativamente a todas as operações efectuadas pelo sujeito passivo, 
incluindo as isentas ou fora do campo do imposto.

Neste último não é permitida qualquer dedução relativamente ao imposto dos inputs destinados à 
realização de operações isentas sem direito à dedução mas efectuando -se a dedução integral  - salvo o 
disposto no artº. 21º  - quanto ao imposto incidente sobre os inputs destinados à realização de operações 
tributadas ou isentas com direito à dedução.

No caso dos autos está provado que “A impugnante em 30/04/1992, e para efeitos do disposto no 
artº. 23º, n.º 2 do CIVA, comunicou à DGCI através da entrega de declaração de alterações, a intenção de 
proceder à dedução do imposto suportado segundo a afectação real”  - alínea e) do probatório supra.

Então, por força do disposto no artº 23º, nºs 2 e 3 do CIVA poderia a Administração Tributária 
impor à recorrente condições especiais ou fazer cessar esse procedimento no caso de se verificar que 
provocava ou que podia vir a provocar distorções significativas na tributação.

Sucede que os autos se limitam, em sede de fundamentação das liquidações, a dar nota de pa-
receres ou decisões da Administração Tributária no sentido de que o método de afectação real não é 
adequado às SGPS  - caso da recorrente  - visto que com a aplicação deste método ficariam sujeitas a 
uma taxa zero, mas não está provado que após a recepção da entrega da declaração acima referida a 
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Administração Tributária tenha imposto qualquer condição especial à recorrente ou que tenha feito 
cessar a aplicação daquele método.

Então, com o respeito devido pela opinião contrária, entende -se que a Administração Tributá-
ria não podia impor com efeitos retroactivos aos exercícios de 1993 a 1995 o método pro -rata, mas, 
eventualmente, fazer cessar a aplicação do método da afectação real para o futuro com o fundamento 
previsto no artº 23º citado.

Assim sendo, o recurso procede, com a consequente anulação das liquidações impugnadas, ficando 
prejudicado o conhecimento da outra questão suscitada no recurso.

VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida 
e anulam -se as liquidações impugnadas.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Nulidade ou falta de citação. Erro na forma de processo. 
Prazo para a sua arguição ou conhecimento oficioso.

Sumário:

 I — Quer a falta de citação quer a nulidade da citação, por inobservância das for-
malidades rescritas 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.

 II — Em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo 
adequada, nos termos da lei.

 III — Tal nulidade só pode ser arguida até à contestação ou neste articulado (artigo 204.º, 
n.º 1 CPC), podendo, também, o tribunal, nos termos do artigo 202.º CPC, dela 
pode conhecer oficiosamente, no despacho saneador, se antes o juiz a não houver 
apreciado, ou, não havendo despacho saneador, até à sentença final (artigo 206.
º, n.º 2 CPC).

 IV — Não tendo sido arguida em devido tempo nem conhecida oficiosamente pela 
Mma. Juíza a quo, como podia e devia ter sido, precludiu, pois, o conhecimento 
da nulidade agora invocada em sede de alegações de recurso.

Processo n.º 187/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel Luís Ferreira Novo.
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 Viseu que julgou procedente a oposição deduzida por Manuel Luís Ferreira Novo, residente 
em Viseu, à execução que lhe é movida pelo Serviço de Finanças de Viseu 2, e, em consequência, de-
clarou nula a citação efectuada, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

a) Incide o presente recurso sobre a douta sentença que julgou procedente e provada a oposição 
em epígrafe, a qual respeita a Coimas Fiscais e respectivos encargos, referentes ao exercício de 2008, 
no montante global de € 904,50;

b) O presente recurso tem por objecto a reapreciação da matéria de direito no que diz respeito à 
decisão de procedência da oposição com fundamento na nulidade da citação;

c) Em sede do probatório, o Mmo. Juiz do Tribunal “a quo” fixou como factos não provados, 
no que concerne à questão que cumpre analisar, “que o oponente tenha sido citado por carta postal”, 



834

declarando, por conseguinte, a nulidade da citação e ficando prejudicado o conhecimento das demais 
questões;

d) Com a ressalva do devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar -se com o assim 
doutamente decidido, porquanto considera que a douta sentença enferma de erro de julgamento, porque 
colhe a sua motivação na falta de citação do executado para a execução;

e) A oposição constitui uma contra acção do devedor à acção executiva. Em sede fiscal, não visa, 
a oposição, o suprimento de vícios formais do processo executivo, mas sim extinguir a execução pela 
eventual procedência de algum dos fundamentos taxativamente elencados no art.º 204.º do CPPT, que 
implicam a extinção total ou parcial da dívida exequenda em relação ao executado, por ocorrência de 
factos externos à própria execução:

f) As nulidades de citação não podem ser arguidas em processo de oposição à execução fiscal por-
que o processo de oposição tem por finalidade a extinção da execução, enquanto a nulidade da citação 
importa apenas a repetição do acto, com observância das formalidades omitidas;

g) É entendimento da jurisprudência e da doutrina que quer a falta de citação quer 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 (v., entre outros, os Acórdãos do STA de 
12 -02 -2003, no recurso n.º 1529/02, de 28 -02 -2007, no recurso n.º 803/04, de 06 -06 -2007, no recurso 
n.º 91/07, de 02 -04 -2008, no recurso n.º 953/07, de 21 -05 -2008, no recurso n.º 220/08, de 25 -03 -2009, 
no recurso n.º 923/08, e de 01 -07 -2009, no recurso n.º 1050/08; v. tb. Jorge de Sousa, in CPPT anotado 
e comentado, II volume, pág. 270);

h) Ocorrendo erro na forma de processo deve operar -se a convolação para a forma de processo 
legalmente adequada (art.º 97.º, n.º 3 LGT e art.º 98.º, n.º 4 CPPT);

i) Nesta conformidade a petição inicial de oposição deverá ser convolada em requerimento de 
arguição de nulidade de citação, a ser junto ao processo de execução para apreciação pelo órgão de 
execução fiscal.

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 – Na decisão recorrida, deram -se como provados, com relevância para a decisão da causa, os 

seguintes factos:
1 - Por dívidas de Coimas Fiscais no valor de € 904,50, referentes ao ano de 2008, e respectivos 

encargos, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 37002008010107977, a correr termos no 
Serviço de Finanças de Viseu 2, em que é executado Manuel Luís Ferreira Novo;

2 - Em 15 -03 -2005 o aqui oponente efectuou uma alteração de morada dando como domicílio 
fiscal actual a Rua …, n.º …, … – Viseu;

3 - O domicílio fiscal do oponente é Rua …,…, …, Viseu.
Mais se consignou na decisão em apreço que não se provou:
 - Que o oponente tenha sido citado por carta postal.
III – Vem o presente recurso interposto pelo Representante da Fazenda Pública da decisão da 

Mma. Juíza de Aveiro que, declarando verificada a nulidade da citação efectuada ao ora recorrido, julgou 
procedente a oposição por ele deduzida à execução fiscal que lhe é movida pelo Serviço de Finanças 
de Viseu 2, por dívidas de coimas fiscais.

Alega o recorrente que a decisão recorrida enferma de erro de julgamento porquanto ocorre erro 
na forma de processo, devendo, por isso, operar -se a convolação para a forma de processo adequada.

Vejamos. A presente oposição foi deduzida pelo ora recorrido, invocando, em síntese, não ter sido 
citado pessoalmente nem de forma edital.

A oposição que visa extinguir a execução tem como fundamento algum dos taxativamente elen-
cados no artigo 204.º do CPPT.

É entendimento da jurisprudência e da doutrina que quer a falta de citação quer a nulidade da 
citação, por inobservância das formalidades rescritas 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 (v., entre outros, os acórdãos deste STA 
de 12/2/03, no recurso n.º 1529/02, de 28/2/07, no recurso n.º 803/04, de 6/6/07, no recurso n.º 91/07, de 
2/4/08, no recurso n.º 953/07, e de 1/7/09, no recurso 1050/08; v. tb. Jorge de Sousa, in CPPT anotado 
e comentado, II volume, pág. 270).

Com efeito, sendo a citação em processo de execução fiscal um acto processual de comunicação 
ao executado, o conhecimento e sanação da nulidade por falta de citação traduz -se na prática de acto 
ou actos processuais que ao órgão da execução fiscal cabe realizar, pelo que as nulidades da citação não 
podem ser arguidas em processo de oposição à execução fiscal cuja finalidade é a extinção da execução 
e não a repetição de um acto processual com observância das formalidades omitidas.
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Ou seja, sendo a citação um acto do processo de execução, não serve a alegada nulidade ou falta 
de citação de fundamento à respectiva oposição, devendo antes ser nesse processo que devem ser 
apreciadas as questões relativas à sua validade (v. acórdão do Pleno da SCT deste Tribunal de 28/2/07, 
no recurso n.º 803/04).

Estar -se -á, assim, de facto, no caso em apreço, perante erro na forma de processo, que constitui 
nulidade prevista nos artigos 98.º, n.º 3, do CPPT e 199.º do CPC.

O erro na forma de processo importa unicamente a anulação dos actos que não possam ser apro-
veitados, devendo praticar -se os que forem estritamente necessários para que o processo se aproxime, 
quanto possível, da forma estabelecida pela lei.

É certo que o art.º 98.º, n.º 4 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, tal nulidade só pode ser arguida até à contestação ou neste articulado (artigo 204.º, n.º 1 
do CPC), o que, nestes autos, não sucedeu.

Dir -se -á, porém, que também o tribunal, nos termos do artigo 202.º do CPC, dela pode conhe-
cer oficiosamente, mas de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 206.º do CPC essa nulidade será 
apreciada no despacho saneador, se antes o juiz a não houver apreciado, ou, não havendo despacho 
saneador, até à sentença final.

Não tendo sido arguida em devido tempo nem conhecida oficiosamente pela Mma. Juíza a quo, 
como podia e devia ter sido, precludiu, pois, o conhecimento da nulidade agora invocada.

Improcede, assim, desta forma a única questão suscitada pelo recorrente nas suas alegações.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

IMI. Avaliação. Coeficiente de localização. 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 concelho 
e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens referidas e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável.

 V — O facto dos zonamentos concretos, respectivos coeficientes de localização e percen-
tagens aplicáveis, constantes da proposta da CNAPU, não terem sido publicados 
em portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que a lei apenas estabelece a 
necessidade das propostas da CNAPU a esse respeito serem aprovadas por Portaria 
do Ministro das Finanças e se publicitou o local em que podem ser consultados, 
desta forma se garantindo o seu conhecimento aos interessados e público em 
geral.
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Processo n.º 239/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Carlos Lopes Ferreira David.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.

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

I  - A Representante da Fazenda Pública, não se conformando com a decisão da Mma. Juíza do 
TAF de Loulé que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Carlos Lopes Pereira David, 
residente em …, Coimbra, contra a segunda avaliação da fracção autónoma designada pela letra “H”, do 
prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2991, da freguesia de Armação de Pêra, concelho 
de Silves, e, em consequência, anulou o acto impugnado, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

a) A Doutrina e a Jurisprudência dos Tribunais Superiores entendem que um acto se encontra 
suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo e valorativo 
seguido pelo autor, permitindo ao interessado conhecer as razões de facto e de direito que determi-
naram a sua prática, de forma a optar esclarecidamente entre conformar -se com ele ou impugná -lo 
(cfr. art.ºs 77.º e 84.º, n.º 3, ambos da LGT);

b) O grau de fundamentação deve ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias 
em que foi praticado (vide Acórdãos do STA de 2007/12/11, rec. 0615/04 e 2009/07/01, rec. 0239/09);

c) O novo sistema de avaliação predial urbana consagra regras objectivas e critérios de quanti-
ficação prévia e legalmente fixados que eliminam a discricionariedade e subjectividade dos sujeitos 
intervenientes no procedimento de avaliação (vide art.ºs 38.º, 42.º e 45.º do CIMI);

d) Por estarmos perante zonas e coeficientes predefinidos, insusceptíveis de alteração por parte 
dos peritos avaliadores, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas 
se podia circunscrever à identificação geográfica/física do prédio no concelho e freguesia respectivos, 
ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe é 
aplicável (vide Ac. do STA de 2010/10/06, rec. 0510/10 e de 2009/07/01, rec. 0239/09);

e) Como a ficha e laudo de avaliação do imóvel aqui em causa fornecem esses elementos, está 
afastado o vício de forma por falta de fundamentação, assacado à avaliação ora impugnada na douta 
sentença recorrida;

f) Por outro lado, o sentido do n.º 2 da Portaria n.º 982/2004, de 4/8, quando prevê “é aprovado 
o zonamento e os coeficientes de localização (…)” é tão só a obrigatoriedade legal das propostas da 
CNAPU relativas a zonamento e respectivos coeficientes de localização serem aprovadas por Portaria 
do Ministro das Finanças (e não a sua publicação em jornal oficial), conduzindo necessariamente à 
conclusão de que se cumpre e concretiza o previsto no n.º 3 do art.º 62.º do CIMI;

g) A circunstância do zonamento e respectivos coeficientes de localização e percentagens não 
terem sido publicados em Diário da República não contraria o art.º 119 da CRP nem qualquer princípio 
constitucional, muito menos, produz a sua não obrigatoriedade;

h) Já que, publicidade não equivale a publicidade no jornal oficial, podendo ser feita, como se 
designa no n.º 7 da referida Portaria, através da Internet, que igualmente habilita e garante o seu conhe-
cimento aos interessados e público em geral (vide Ac. do TCA do Sul de 2010/06/01, rec. 03953/10);

i) Além disso, o facto dos zonamentos concretos e coeficientes de localização, constantes da pro-
posta da CNAPU, não terem sido publicados em Portaria, não lhes retira eficácia, porque se publicitou 
o local em que podem ser consultados, garantindo -se assim o seu conhecimento aos interessados e 
aos contribuintes em geral (vide entendimento do STA proferido no Ac. de 2010/10/06, rec. 0510/10);

j) Logo, o procedimento de 2.ª avaliação ora impugnado funda -se num quadro normativo le-
gal obrigatório e eficaz, pelo que não enferma de qualquer tipo de ilegalidade, como lhe assaca a 
douta sentença recorrida, que possa conduzir à sua anulação (vide A. do TCA do Sul, de 2010/06/01, 
rec. 03953/10), pois;

k) A nova redacção do art.º 76.º, n.º 4 do CIMI, introduzida pela Lei do Orçamento de 2009 (Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31/12), entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2009, mas não se aplica ao caso sub 
judice, porque a determinação do valor patrimonial tributário do prédio aqui em causa assentou em 
critérios puramente objectivos, definidos através da fórmula que consta do art.º 38.º e segs. do CIMI, 
não padecendo de qualquer vício de violação de lei que ponha em causa o acto de fixação desse valor 
patrimonial, e consequentemente pudesse produzir a anulação da 2.ª avaliação ora impugnada, já que 
a aplicação daquela norma legal está condicionada à anulação da 2.ª avaliação e à sua posterior nova 
realização, tal situação não se verifica nos presentes autos;

l) Até porque o entendimento proferido pelo STA, no Acórdão de 2009/11/18, rec. 0765/09 em 
nada é similar à questão de mérito aqui em apreço, porque naqueles autos foram levados em linha de 
conta coeficientes (Ca e Cq) que são estranhos ao cálculo do valor patrimonial tributário dos terrenos 
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para construção, consubstanciando vício de violação de lei na fixação do VPT, que conduziu à anulação 
da 2.ª avaliação;

m) Nos presentes autos de impugnação, a avaliação obedeceu a todos os trâmites legais, porque 
o valor patrimonial tributário assentou em critérios objectivos previamente determinados e definidos 
na lei, inexistindo falta de fundamentação na aplicação do coeficiente de localização bem como a não 
publicação no Diário da República dos zonamentos concretos e respectivos coeficientes de localização 
não produz a sua não obrigatoriedade nem lhes retira eficácia porque se garantiu o seu conhecimento 
através de outra forma de comunicação;

n) Se assim não se entender, o que só por mero dever de patrocínio se concede, sempre se dirá que, 
na 2.ª avaliação, o ora impugnante nunca alegou que houvesse distorção do valor patrimonial apenas se 
cingiu à discordância do coeficiente de localização aplicado, pelo que a aplicação do disposto no n.º 4 
do art.º 76.º do CIMI está condicionado ao pedido prévio do contribuinte, onde terá de expor as razões 
porque considera que o VPT se apresenta distorcido relativamente ao valor normal de mercado, nos 
termos do n.º 6 do art.º 76.º do CIMI, e tal não ocorreu. Logo, parece -nos que o Tribunal “a quo” não 
se pode substituir a uma possibilidade de defesa do contribuinte que nem sequer por si foi manifestada;

o) Por outro lado, do disposto no n.º 4 do art.º 76.º do CIMI resulta ainda que o novo valor patri-
monial tributário fixado apenas releva para efeitos de IRS, IRC e IMT e não em sede de IMI.

Pelo exposto, e pelo muito que V.Ex.ªs doutamente suprirão, deve ser dado provimento ao pre-
sente recurso e consequentemente revogada a douta sentença recorrida, que deverá ser substituída por 
acórdão que mantenha a avaliação ora impugnada, assim se fazendo JUSTIÇA.

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:
A) O impugnante é proprietário da fracção autónoma designada pela letra “H”, do prédio em regime 

de propriedade horizontal inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 2991, da freguesia 
de Armação de Pêra e concelho de Silves à qual foi atribuído em 2.ª avaliação um valor patrimonial 
de € 146.850,00 (fls. 17 dos autos);

B) O impugnante apresentou a declaração modelo 1 do IMI em 26 de Fevereiro de 2004 (infor-
mação do processo apenso):

C) Com a Portaria 982/2004 à vila de Armação de Pêra foi atribuído um coeficiente de 2,40 na 
zona onde se situa o imóvel do impugnante (inquirição das testemunhas);

D) Dá -se por inteiramente reproduzido, para todos os efeitos legais, o parecer do “estudo sobre 
zonamento em Armação de Pêra” entregue por grupo de construtores/promotores desta vila, datado de 
23 de Novembro de 2005, de fls. 44 e 45 dos autos, onde se lê “… a proposta apresentada pela perita, 
para a segunda linha, é de 2,15 que se mostra mais de acordo com os dois tipos de construção que lá 
se encontram, a nova edificação e a já existente de menores áreas”;

E) A Remax Praia, de Armação de Pêra, empresa de Mediação Imobiliária, informou que o preço 
médio para um T1 teria o valor de € 120.000,00 (fls. 120 dos autos);

F) A Garvetur, sociedade de Mediação Imobiliária, informou que o valor médio para um T1, em 
2004, seria de € 110.000,00 (fls. 125 dos autos);

G) A presente impugnação deu entrada em 11 de Junho de 2008 (carimbo aposto no rosto de fls. 4 
dos autos).

III  - Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Loulé que julgou 
procedente a impugnação judicial deduzida pelo ora recorrido contra a segunda avaliação da fracção 
autónoma identificada nos autos e, em consequência, anulou o acto impugnado.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” que o acto impugnado se não encontrava devidamente 
fundamentado já que nele se não encontravam os critérios encontrados pela AF que determinaram o 
coeficiente de localização aplicado, para além de, na esteira do acórdão do TCAS de 26/1/2010, proc.º 
n.º 3232/09, concluir ainda que as únicas portarias publicadas a este respeito terem sido as n.ºs 982/2004 
e 1426/2004, emitidas ao abrigo do art.º 42.º do CIMI que não do art.º 62.º, n.º 3 do mesmo código e 
onde se fixam os valores mínimo e máximo dos coeficientes de localização, por tipo de afectação, a 
aplicar em cada município, que não a fixação certa, precisa, do mesmo coeficiente de localização dos 
prédios sediados em cada zona com características similares.

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

E que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias 
em que o mesmo foi praticado (v. Ac. deste STA de 11.12.2007, no recurso n.º 615/04).
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No que concerne ao grau de fundamentação adequado ao caso em apreço, transcreve -se o que 
a esse propósito já este Tribunal disse no acórdão de 1/7/2009, proc.º n.º 239/09, proferido em caso 
semelhante ao agora em análise:

«Como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo 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, 
assim, agora por uma elevada objectividade, com uma curtíssima margem de ponderação ou valora-
ção por parte dos peritos intervenientes, pretendendo -se que a avaliação assente no máximo de dados 
objectivos.

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

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

Trata -se, pois, de parâmetros legais de fixação do valor patrimonial com base em critérios ob-
jectivos e claros e, por isso, facilmente sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios 
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, indisponí-
veis 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-
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).».

Ora, no caso sub judice, na ficha e laudo de avaliação constantes dos autos é indicada a localização 
do prédio, refere -se expressamente a fórmula de determinação do valor patrimonial tributário, o valor 
da área de implantação e o coeficiente aplicado, as operações de quantificação realizadas, bem como 
se citam as disposições legais aplicadas.

Daí que, contrariamente ao entendido na sentença sob recurso, se tenha que concluir que o acto 
de fixação impugnado se apresenta devidamente fundamentado.

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

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

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

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

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

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

Este sistema de regulamentação técnica não contraria qualquer princípio constitucional, na medida 
em que o que a lei, de facto, apenas estabelece é a necessidade das propostas da CNAPU a respeito 
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de zonamento e respectivos coeficientes de localização serem aprovadas por Portaria do Ministro das 
Finanças (e não a sua publicação em jornal oficial), tendo tal aprovação sido concretizada, como dis-
semos, pelo n.º 2 da Portaria 982/2004, de 4 de Agosto.

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

Por último, não faz sentido chamar à colação a nova redacção do artigo 76.º, n.º 4 do CIMI, 
introduzida pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, que só entrou em vigor em 1 de Janeiro de 
2009, e que não se aplica ao caso em apreço, já que o impugnante, ora recorrido, em momento algum 
alegou que o valor patrimonial tributário se apresentasse distorcido relativamente ao valor normal de 
mercado, apenas se cingindo à discordância do coeficiente de localização aplicado, e nos termos do 
n.º 6 do artigo citado a promoção da segunda avaliação sempre dependeria de pedido devidamente 
fundamentado.

Devendo ter -se, ainda, em atenção que do disposto no n.º 4 do artigo 76.º do CIMI resulta que o 
novo valor patrimonial tributário fixado em resultado da segunda avaliação com tal fundamento apenas 
releva para efeitos de IRS, IRC e IMT e não em sede de IMI.

Em conclusão, se dirá, pois, que o acto de avaliação impugnado obedeceu a todos os trâmites legais, 
tendo o valor patrimonial tributário fixado assentado em critérios objectivos previamente determinados 
e definidos na lei, inexistindo falta de fundamentação na aplicação do coeficiente de localização, além 
de que a não publicação no DR do zonamentos concreto e respectivo coeficiente de localização não 
produz a sua não obrigatoriedade nem lhe retira eficácia porque se garantiu o seu conhecimento através 
de outra forma de comunicação.

Razão por que, não enfermando o procedimento de segunda avaliação da ilegalidade que na sen-
tença recorrida se lhe aponta, a impugnação deduzida teria de improceder e consequentemente mantido 
o valor patrimonial fixado.

IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e julgar improcedente a 
impugnação judicial deduzida, mantendo -se, em consequência, o valor patrimonial fixado na segunda 
avaliação impugnada.

Custas pelo recorrido, apenas na 1.ª instância, já que neste STA não contra -alegou, fixando -se a 
procuradoria em 1/6.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Dívida de fornecimento de água. Prescrição. Reconheci-
mento da dívida. Renúncia tácita.

Sumário:

 I — As dívidas resultantes de fornecimento de água prescrevem no prazo de 6 meses 
fixado no artigo 10º n.º 1 da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho.

 II — Trata -se de uma prescrição extintiva, que permite ao devedor recusar o pagamento, 
quando decorridos mais do que 6 meses contados do momento em que a dívida se 
tornou exigível – o primeiro dia do mês sequente ao fornecimento.

 III — O reconhecimento da dívida, consubstanciado num requerimento em que o deve-
dor solicita autorização para pagar em prestações, interrompe a prescrição, nos 
termos do artigo 325.º do Código Civil, mas só quanto às dívidas então ainda não 
prescritas.

 IV — Estabelece o artigo 302.º do CC que a renúncia da prescrição, que só é admitida 
depois de haver decorrido o prazo prescricional, pode ser tácita e não necessita 
de ser aceite pelo beneficiário, tendo legitimidade para renunciar à prescrição 
quem puder dispor do benefício que a prescrição tenha criado.
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 V — Há renúncia tácita quando o devedor pratica um facto incompatível com a von-
tade de se socorrer da prescrição: o pagamento da dívida prescrita, o pedido de 
moratória do pagamento, a promessa de pagar tão depressa quanto possível e o 
reconhecimento da dívida.

 VI — Todavia, para haver renúncia à prescrição é preciso que os actos sejam pratica-
dos com conhecimento da prescrição, pelo que, não estando demonstrado que o 
oponente sabia, ou não poderia desconhecer, que as dívidas exequendas estavam 
prescritas, o seu comportamento não pode configurar renúncia tácita à prescri-
ção.

Processo n.º 279/11 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Gondomar.
Recorrido: Américo Custódio Rodrigues.
Relator: Exmº. Sr. Consº Dr. António Calhau

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

I – O Município de Gondomar, não se conformando com a decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto 
que julgou totalmente procedente a oposição à execução fiscal que corre os seus termos no Serviço de 
Execuções Fiscais da Câmara Municipal de Gondomar contra Américo Custódio Rodrigues, residente 
em Santa Maria da Feira, por dívida respeitante a fornecimento (e consumo) de água dos meses de 2000 
e 2001, em virtude da prescrição da totalidade das dívidas exequendas, dela vem interpor recurso para 
este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1 - No dia 24 de Outubro de 2004, o recorrido reconheceu ser devedor da quantia em dívida.
2 - Pelo que, segundo o disposto no artigo 302.º CC, verificou -se uma renúncia tácita à prescrição.
3 - Através do reconhecimento da dívida, o recorrido renunciou tacitamente ao prazo de prescrição 

que havia decorrido até essa data.
4 - A partir da data da renúncia, 24.10.2004, iniciou -se a contagem de um novo prazo.
5 - Pelo que, à data da interposição da oposição, 10 de Janeiro de 2005, ainda não tinha decorrido 

o prazo prescricional de 6 meses.
6 - Assim sendo, não se encontra prescrita a dívida dos presentes autos.
7 - No mesmo sentido refere o Acórdão do Tribunal Central do Norte datado de 9 de Março de 2006 

“1. A renúncia da prescrição só é admitida depois de haver decorrido o prazo prescricional – cfr. n.º 1 
do artigo 302.º do Código Civil; 2. Há renúncia tácita da prescrição, quando o beneficiário pratica 
um facto incompatível com a vontade de se socorrer daquela, no caso, requerendo o pagamento em 
prestações.”.

8 - Por outro lado, o artigo 6.º do CC refere “a ignorância ou má interpretação da lei não justifica 
a falta do seu cumprimento nem isenta as pessoas das sanções nele estabelecidas”.

9 - Assim sendo, é irrelevante saber se o oponente tinha ou não efectivo conhecimento de que 
a dívida estava prescrita, uma vez que a sua ignorância não pode ser justificação para o facto de ter 
reconhecido de que era devedor dessa quantia.

10 - Se o recorrido não dispunha do gozo do imóvel, conforme vem alegado na sentença recorrida, 
podia e devia ter procedido à resolução do contrato supra referido, não permitindo desse modo a sua 
renovação automática.

11 - Contudo, nunca o fez.
12 - As facturas, citações foram remetidas para a residência fornecida pelo recorrido no âmbito 

do contrato de fornecimento celebrado, e de acordo com o artigo 191.º conjugado com o artigo 190.º, 
ambos do CPPT.

13 - Ora, o n.º 6 do artigo 191.º estabelece “só ocorre falta de citação quando o respectivo des-
tinatário alegue e demonstre que não chegou a ter conhecimento do acto por motivo que lhe não foi 
imputável”.

14 - Assim sendo, e ao contrário do mencionado na sentença, o ónus da prova da falta de citação 
cabia ao recorrido e não ao recorrente.

15 - Assim sendo, a sentença recorrida deve ser revogada, entendendo o recorrente que esta não fez 
a melhor aplicação do direito, nomeadamente do n.º 1 do artigo 191.º, do n.º 6 do artigo 190.º, ambos 
do CPPT, do artigo 6.º, artigo 302.º e artigo 342.º, todos do CC.

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.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1. Por documento escrito denominado “Contrato de fornecimento de água” datado de 19.01.1999, 

o oponente declarou que, tendo requerido aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da 
Câmara Municipal de Gondomar o fornecimento de água para o prédio existente na Travessa da …, 
…, …, da freguesia de Rio Tinto, se sujeitava às condições gerais de fornecimento ali previstas, desig-
nadamente “aceitar as tarifas em vigor à data deste contrato ou outras que venham a ser fixadas pelos 
Serviços Municipalizados, as tabelas de aluguer de contadores, de taxas de consumos mínimos e de 
depósitos de garantia, a sujeitar -se a todas as demais condições de fornecimento de água, fixados pelos 
Serviços ou por regulamentos” e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Mu-
nicipal de Gondomar declararam obrigar -se a efectuar um fornecimento de água tanto quanto possível 
regular – cfr. fls. 84 e 85 dos autos.

2. Para cobrança coerciva da dívida relativa a fornecimento de água referente à factura n.º 1122840 
de 14.04.2000, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 08.05.2000, no montante de 165.605$00, 
os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Gondomar emitiram em 
19.09.2000 a certidão de dívida n.º 28546, da qual consta como devedor o ora oponente – cfr. fls. 2 
dos autos de execução fiscal apensos.

3. Com base na certidão de dívida referida em 2. em 29.09.2000 foi autuado o processo executivo 
n.º 9414/2000 – cfr. fls. 2 e 3 dos autos de execução fiscal apensos.

4. No processo referido em 3. consta a cota que em 29.09.2000 foi expedida citação por via postal 
nos termos do artigo 191.º do Código de Procedimento e Processo Tributário – cfr. fls. 3 dos autos de 
execução fiscal apensos.

5. Para cobrança coerciva da dívida relativa a fornecimento de água referente à factura n.º 1191817 
de 15.06.2000, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 06.07.2000, no montante de 71.436$00, 
os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Gondomar emitiram em 
19.09.2000 a certidão de dívida n.º 28547, da qual consta como devedor o ora oponente – cfr. fls. 4 
dos autos de execução fiscal apensos.

6. Com base na certidão de dívida referida em 5. em 29.09.2000 foi autuado o processo executivo 
n.º 9415/2000 – cfr. doc. de fls. 5 dos autos de execução fiscal apensos.

7. No processo referido em 6. consta a cota que em 29.09.2000 foi expedida citação por via postal 
nos termos do artigo 191.º do Código de Procedimento e Processo Tributário – cfr. fls. 5 dos autos de 
execução fiscal apensos.

8. Para cobrança coerciva da dívida relativa a fornecimento de água referente à factura n.º 1001021191 
de 16.01.2001, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 2001.03.07, no montante de 4.969$00, 
os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Gondomar emitiram em 
04.06.2001 a certidão de dívida n.º 53, da qual consta como devedor o ora oponente – cfr. fls. 6 dos 
autos de execução fiscal apensos.

9. Com base na certidão de dívida referida em 8. em 14.08.2001 foi autuado no Serviço de Exe-
cuções Fiscais da Câmara Municipal de Gondomar o processo executivo n.º 5850/2001 – cfr. fls. 7 dos 
autos de execução fiscal apensos.

10. No processo referido em 9. consta a cota que em 14.08.2001 foi expedida citação por via 
postal nos termos do artigo 191.º do Código de Procedimento e Processo Tributário – cfr. fls. 7 dos 
autos de execução fiscal apensos.

11. Para cobrança coerciva da dívida relativa a fornecimento de água referente à factura 
n.º 1001058079 de 15.02.2001, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 07.03.2001, no 
montante de 1.877$00, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de 
Gondomar emitiram em 04.06.2001 a certidão de dívida n.º 54, da qual consta como devedor o ora 
oponente – cfr. fls. 10 dos autos de execução fiscal apensos.

12. Com base na certidão de dívida referida em 11. foi autuado no Serviço de Execuções Fiscais 
da Câmara Municipal de Gondomar, em 14.08.2001, o processo executivo n.º 5851/2001 – cfr. fls. 10 
e 11 dos autos de execução fiscal apensos.

13. No processo referido em 12. consta a cota que em 14.08.2001 foi expedida citação por via 
postal nos termos do artigo 191.º do Código de Procedimento e Processo Tributário – cfr. fls. 11 dos 
autos de execução fiscal apensos.

14. Para cobrança coerciva da dívida relativa a fornecimento de água referente à factura 
n.º 1001127653 de 17.04.2001, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 07.05.2001, no 
montante de 3.132$00, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de 
Gondomar emitiram em 06.08.2001 a certidão de dívida n.º 66, da qual consta como devedor o ora 
oponente – cfr. fls. 8 dos autos de execução fiscal apensos.

15. Com base na certidão de dívida referida em 14. foi autuado no Serviço de Execuções Fiscais 
da Câmara Municipal de Gondomar, em 18.09.2001, o processo executivo n.º 6482/2001 – cfr. fls. 8 e 
9 dos autos de execução fiscal apensos.
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16. No processo referido em 15. consta a cota que em 08.09.2001 foi expedida citação por via 
postal nos termos do artigo 191.º do Código de Procedimento e Processo Tributário – cfr. fls. 9 dos 
autos de execução fiscal apensos.

17. Para cobrança coerciva da dívida relativa a fornecimento de água referente à factura 
n.º 1001197540 de 18.06.2001, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 09.07.2001, no 
montante de 3.145$00, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de 
Gondomar emitiram em 04.10.2001 a certidão de dívida n.º 61, da qual consta como devedor o ora 
oponente – cfr. fls. 12 dos autos de execução fiscal apensos.

18. Com base na certidão de dívida referida em 17. foi autuado no Serviço de Execuções Fiscais 
da Câmara Municipal de Gondomar, em 08.11.2001, o processo executivo n.º 7520/2001 – cfr. fls. 12 
e 13 dos autos de execução fiscal apensos.

19. No processo referido em 18. consta a cota que em 08.11.2001 foi expedida citação por via 
postal nos termos do artigo 191.º do Código de Procedimento e Processo Tributário – cfr. fls. 13 dos 
autos de execução fiscal apensos.

20. Para cobrança coerciva da dívida relativa a fornecimento de água referente à factura 
n.º 1001270338 de 22.08.2001, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 12.09.2001, no 
montante de 3.145$00, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de 
Gondomar emitiram em 10.12.2001 a certidão de dívida n.º 120, da qual consta como devedor o ora 
oponente – cfr. fls. 14 dos autos de execução fiscal apensos.

21. Com base na certidão de dívida referida em 20. foi autuado no Serviço de Execuções Fiscais 
da Câmara Municipal de Gondomar, em 23.01.2002, o processo executivo n.º 120/2002 – cfr. fls. 14 e 
15 dos autos de execução fiscal apensos.

22. No processo referido em 21. consta a cota que em 23.01.2002 foi expedida citação por via 
postal nos termos do artigo 191.º do Código de Procedimento e Processo Tributário – cfr. fls. 15 dos 
autos de execução fiscal apensos.

23. Para cobrança coerciva da dívida relativa a fornecimento de água referente à factura n.º 1327591 
de 19.10.2000, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 08.11.2000, no montante de 3.092$00, 
os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Gondomar emitiram em 
05.01.2001 a certidão de dívida n.º 408, da qual consta como devedor o ora oponente – cfr. fls. 16 dos 
autos de execução fiscal apensos.

24. Com base na certidão de dívida referida em 23. foi autuado no Serviço de Execuções Fiscais 
da Câmara Municipal de Gondomar, em 01.03.2002, o processo executivo n.º 408/2002 – cfr. fls. 16 e 
17 dos autos de execução fiscal apensos.

25. No processo referido em 24. consta a cota que em 01.03.2002 foi expedida citação por via 
postal nos termos do artigo 191.º do Código de Procedimento e Processo Tributário – cfr. fls. 17 dos 
autos de execução fiscal apensos.

26. Para cobrança coerciva da dívida relativa a fornecimento de água referente à factura 
n.º 1001412424 de 20.12.2001, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 10.01.2002, no 
montante de € 15,69, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de 
Gondomar emitiram em 13.03.2002 a certidão de dívida n.º 658, da qual consta como devedor o ora 
oponente – cfr. fls. 18 dos autos de execução fiscal apensos.

27. Com base na certidão de dívida referida em 26. foi autuado no Serviço de Execuções Fiscais 
da Câmara Municipal de Gondomar, em 17.01.2003, o processo executivo n.º 658/2003 – cfr. fls. 18 e 
19 dos autos de execução fiscal apensos.

28. No processo referido em 27. consta a cota que em 17.01.2003 foi expedida citação por via 
postal nos termos do artigo 191.º do Código de Procedimento e Processo Tributário – cfr. fls. 19 dos 
autos de execução fiscal apensos.

29. Para cobrança coerciva da dívida relativa a fornecimento de água referente à factura 
n.º 1001342295 de 20.10.2001, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 12.11.2001, no 
montante de € 15,69, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de 
Gondomar emitiram em 23.02.2002 a certidão de dívida n.º 1142, da qual consta como devedor o ora 
oponente – cfr. fls. 20 dos autos de execução fiscal apensos.

30. Com base na certidão de dívida referida em 29. foi autuado no Serviço de Execuções Fiscais 
da Câmara Municipal de Gondomar, em 20.01.2003, o processo executivo n.º 1142/2003 – cfr. fls. 20 
e 21 dos autos de execução fiscal apensos.

31. No processo referido em 30. consta a cota que em 20.01.2003 foi expedida citação por via 
postal nos termos do artigo 191.º do Código de Procedimento e Processo Tributário – cfr. fls. 21 dos 
autos de execução fiscal apensos.

32. Por sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Gondomar, datada de 10.7.2003, foi declarado 
nulo o contrato de arrendamento, relativo à cave do prédio urbano sito na Travessa …, n.ºs … a …, 
Rio Tinto, Gondomar, celebrado verbalmente entre o oponente e João de Jesus Coelho Carvalho com 
início em Janeiro de 1999 e condenado o réu, João de Jesus Coelho Carvalho, a entregar ao oponente 
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o prédio identificado livre de pessoas e coisas e a pagar ao oponente pela ocupação do prédio a quantia 
de € 4.713,65, correspondente ao montante de rendas vencidas e não pagas, e a importância mensal de 
€ 324,22 até à entrega do prédio livre de pessoas e coisas – cfr. doc. de fls. 10 a 13 dos autos.

33. Em 25.05.2004, o Serviço de Execuções Fiscais da Câmara Municipal de Gondomar remeteu 
ao oponente a Nota -Citação relativa ao processo de execução fiscal n.º 9414/2000 e apensos, com a 
referência n.º 8336 – cfr. doc. de fls. 22 dos autos de execução fiscal apensos.

34. No processo de execução fiscal n.º 9414/2000 e apensos, consta a cota que, em 7.6.2004, veio 
devolvida a Nota -Citação registada com o n.º 8336 com a indicação de não reclamado – cfr. fls. 21 dos 
autos de execução fiscal apensos.

35. Por informação datada de 06.08.2004 o Serviço de Execuções Fiscais da Câmara Municipal 
de Gondomar solicitou ao Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, relativamente ao processo 
n.º 9144/2000 e apensos, despacho e autorização para notificar as Instituições de Crédito a fim de ser 
penhorado junto das contas em que o executado é titular ou co -titular os respectivos saldos existentes, 
bem como todos os depósitos futuros realizados, até ao montante de € 1.903,14 – cfr. fls. 50 dos autos 
de execução fiscal apensos.

36. Sob a informação referida em 35. foi aposta a menção “Autorizado” – cfr. fls. 50 dos autos 
de execução fiscal apensos.

37. Por Nota de Notificação, enviada por carta registada com aviso de recepção assinado em 
18.10.2004, foi o Banco Espírito Santo notificado para proceder à penhora dos depósitos bancários 
de que o executado Américo Custódio Rodrigues seja titular ou co -titular até perfazer a quantia de € 
1.903,14 – cfr. fls. 59 e 60 dos autos de execução fiscal apensos.

38. Por Nota de Notificação, enviada por carta registada com aviso de recepção assinado em 
21.10.2004, foi o Millennium BCP notificado para proceder à penhora dos depósitos bancários de que o 
executado Américo Custódio Rodrigues seja titular ou co -titular até perfazer a quantia de € 1.903,14 – cfr. 
fls. 62 e 63 dos autos de execução fiscal apensos.

39. Por Nota de Notificação, enviada por carta registada com aviso de recepção assinado em 
21.10.2004, foi o Banco Internacional de Crédito notificado para proceder à penhora dos depósitos 
bancários de que o executado Américo Custódio Rodrigues seja titular ou co -titular até perfazer a 
quantia de € 1.903,14 – cfr. fls. 64 e 65 dos autos de execução fiscal apensos.

40. Por ofício de 25.10.2004, o Banco Espírito Santo informou a Câmara Municipal de Gondomar 
que colocou numa conta à ordem desta o montante de € 126,04 relativamente à conta do oponente – cfr. 
doc. de fls. 67 dos autos de execução fiscal apensos.

41. Por ofício de 28.10.2004, o Banco Internacional de Crédito informou a Câmara Municipal de 
Gondomar que colocou numa conta à ordem desta o montante de € 1.903,14 relativamente à conta do 
oponente – cfr. doc. de fls. 68 dos autos de execução fiscal apensos.

42. Por ofício de 28.10.2004, o Millennium BCP informou a Câmara Municipal de Gondomar que 
considerou penhorado à ordem desta, na conta de depósitos à ordem n.º …, o montante de € 1.903,14 – cfr. 
doc. de fls. 69 dos autos de execução fiscal apensos.

43. Em 28.10.2004 o oponente deu entrada de requerimento na Câmara Municipal de Gondo-
mar, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 9414/2000 e apensos, solicitando o pagamento do 
débito de modo faseado, no valor de € 300,00/mês, por transferência bancária contra a entrega de uma 
garantia bancária e, em consequência, cancelamento das penhoras dos saldos bancários e, bem assim, 
pedindo perdão quanto ao pagamento dos juros moratórios – cfr. fls. 77 e 78 dos autos de execução 
fiscal apensos.

44. Por informação datada de 09.11.2004 relativa ao requerimento referido em 43. e dirigida à 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, o Serviço de Execuções Fiscais 
da Câmara Municipal de Gondomar emitiu parecer no sentido de deferir o pagamento do débito em 
prestações no valor de € 300,00, prestando uma garantia bancária em substituição da penhora existente 
e não ter competência quanto ao pedido de perdão de pagamento de juros moratórios – cfr. fls. 79 dos 
autos de execução fiscal apensos.

45. Em 17.11.2004, sob a informação referida em 44. foi aposta a menção “Autorizado o paga-
mento em prestações” – cfr. fls. 79 dos autos de execução fiscal apensos.

46. No processo de execução fiscal n.º 9414/2000 e apensos consta a cota que, em 17.11.2004, foi 
devidamente autorizado o pagamento em prestações conforme despacho do responsável – cfr. fls. 80 
dos autos de execução fiscal apensos.

47. Por carta registada, com aviso de recepção assinado em 23.11.2004, foi o oponente notificado 
de que foi efectuada penhora do saldo da conta de que é titular no Banco Internacional de Crédito no 
valor de € 1.903,14 – cfr. fls. 70 e 71 dos autos de execução fiscal apensos.

48. Por carta registada, com aviso de recepção assinado em 23.11.2004, foi o oponente notificado 
de que foi efectuada penhora do saldo da conta de que é titular no Banco Comercial Português no valor 
de € 1.903,14 – cfr. fls. 72 e 73 dos autos de execução fiscal apensos.
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49. Por carta registada, com aviso de recepção assinado em 23.11.2004, foi o oponente notificado 
de que foi efectuada penhora do saldo da conta de que é titular no Banco Espírito Santo no valor de 
€ 126,04 – cfr. fls. 74 e 75 dos autos de execução fiscal apensos.

50. Por carta registada, com aviso de recepção assinado em 29.11.2004, foi o oponente notificado 
de que, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 9414/2000 e apensos, foi deferido o pagamento 
em prestações da dívida exequenda e acréscimos legais, no valor de € 300,00/mês, por transferência 
bancária até perfazer a quantia de € 2.000,00 e, bem assim, que se aguardava a prestação de garantia 
bancária em substituição da penhora de saldos bancários efectuada – cfr. fls. 81 e 82 dos autos de 
execução fiscal apensos.

51. O oponente não pagou nenhuma das prestações do acordo de pagamento efectuado – fls. 91 
dos autos.

52. A presente oposição foi apresentada em 10.01.2005 – cfr. fls. 15 dos autos.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que julgou 

procedente a oposição à execução fiscal que corre termos no Serviço de Execuções Fiscais da Câmara 
Municipal de Gondomar, em virtude da prescrição da totalidade das dívidas exequendas e, consequen-
temente, declarou extinta a instância executiva.

A presente oposição foi deduzida pelo ora recorrido contra a execução que lhe foi instaurada pela 
Câmara Municipal de Gondomar por dívidas respeitantes a fornecimento e consumo de água de vários 
meses dos anos de 2000 e 2001.

Fundamentou a sua posição invocando a sua ilegitimidade, por não ter sido no período a que 
respeita a dívida o possuidor do imóvel a que se reportam tais dívidas, e a prescrição e a prescrição 
das dívidas exequendas.

Considerou a Mma. Juíza a quo que, não tendo ocorrido qualquer citação susceptível de inter-
romper o prazo de prescrição de seis meses, à data em que o oponente apresentou o requerimento de 
pagamento em prestações já aquelas dívidas se encontravam prescritas.

E demonstrada a procedência deste fundamento de oposição ficou prejudicado o conhecimento 
das demais questões suscitadas.

Contra tal entendimento se insurge, agora, o recorrente, alegando que, tendo o oponente, ora 
recorrido, reconhecido ser devedor da quantia em dívida ao solicitar o seu pagamento de modo fase-
ado, em 28/10/2004, se verificou uma renúncia tácita à prescrição, pelo que, tendo -se aí iniciado novo 
prazo, à data da interposição da presente oposição, em 10/1/2005, ainda não teria decorrido o prazo 
prescricional de 6 meses.

Vejamos. Não há dúvida que, como decorre do artigo 10.º, n.º 1 da Lei 23/96, de 26/7, é de seis 
meses o prazo da prescrição extintiva que a lei estabelece para, nos casos de prestação de serviços públicos 
essenciais, como o são os serviços de fornecimento de água, gás e telefone, o credor exercer o direito 
de exigir o pagamento do preço do serviço prestado, contado do último dia do período daquela estação.

Trata -se, como se sublinha no Acórdão deste STA de 7/11/2007, de uma prescrição extintiva, 
que permite ao devedor recusar o pagamento, quando decorridos mais do que seis meses contados do 
momento em que a dívida se tornou exigível – o primeiro dia do mês seguinte ao fornecimento.

Sendo que o reconhecimento da dívida, consubstanciado num requerimento em que o devedor 
solicita autorização para pagar em prestações, interrompe a prescrição, nos termos do artigo 325.º do 
Código Civil, mas só quanto às dívidas então ainda não prescritas.

Respeitando as dívidas aqui em causa, de acordo com a matéria de facto fixada no probatório, 
a débitos resultantes do fornecimento de água, de vários meses dos anos de 2000 e 2001, à data em 
que foi apresentado pelo oponente o requerimento em que solicitava o pagamento em prestações, tais 
dívidas já se encontravam prescritas, como, de resto o próprio recorrente reconhece, sustentando, con-
tudo, que, àquela data, o pedido de pagamento em prestações efectuado em 28/10/2004 (v. ponto 43 
do probatório) já após o decurso do prazo prescricional constitui uma renúncia tácita à prescrição, nos 
termos do artigo 302.º do CC.

Importa, por isso, determinar se, de facto, a apresentação pelo oponente de requerimento a solicitar 
o pagamento do débito de modo faseado constitui, ou não, renúncia tácita à prescrição.

Sobre esta matéria, estabelece o artigo 302.º do CC que a renúncia da prescrição, que só é ad-
mitida depois de haver decorrido o prazo prescricional, pode ser tácita e não necessita de ser aceite 
pelo beneficiário, tendo legitimidade para renunciar à prescrição quem puder dispor do benefício que 
a prescrição tenha criado.

A renúncia tácita à prescrição respeita, assim, a um comportamento do devedor, sempre depois 
de decorrido o prazo prescricional.

A renúncia anterior ao decurso do prazo seria um dos negócios jurídicos feridos de nulidade, a 
que se refere o artigo 300.º do CC.

O n.º 2, do citado artigo 302.º harmoniza -se com o disposto no artigo 303.º, na medida em que a 
prescrição não opera ipso jure.

Ora, como aquele a quem a prescrição aproveita pode ou não invocá -la, deve poder também 
renunciar ao direito de a invocar.
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Trata -se de um negócio unilateral que não necessita de aceitação do beneficiário.
Mas não há confusão possível entre a renúncia ao direito de prescrição e a interrupção desta: na 

interrupção, o prazo da prescrição não chegou a concluir -se; na renúncia, o prazo consumou -se.
Ali, pretende -se provar que o prazo se interrompeu por factos donde se deduz o reconhecimento 

expresso; na renúncia, que o direito adquirido pela prescrição foi repudiado, por factos donde tal repúdio 
necessariamente se conclui.

Mostra -se assente que o oponente solicitou à entidade credora um pedido de pagamento faseado 
da dívida em 28/10/2004.

Ora, em princípio, o devedor de uma obrigação prescrita que expressamente propõe ao credor 
formas de pagamento abdica, necessária e implicitamente, da prescrição.

Na verdade, há renúncia tácita quando o devedor pratica um facto incompatível com a vontade 
de se socorrer da prescrição: o pagamento da dívida prescrita, o pedido de moratória do pagamento, a 
promessa de pagar tão depressa quanto possível e o reconhecimento da dívida.

Todavia, como sustenta a Mma. Juíza a quo na decisão recorrida, para haver renúncia à prescri-
ção é preciso que os actos sejam praticados com conhecimento da prescrição, pelo que, não estando 
demonstrado que o oponente sabia, ou não poderia desconhecer, que as dívidas exequendas estavam 
prescritas, o seu comportamento não pode configurar renúncia tácita à prescrição.

Veja -se, a propósito, Pires de Lima e Antunes Varela, in CC anotado, vol. I, pág. 256, em comen-
tário ao artigo 304.º, «Se o devedor ignorava que a dívida estava prescrita, não há renúncia, mas a lei 
não permite a repetição da prestação, como se não fosse devida, visto a considerar devida nos termos 
do artigo anterior».

Assim, não se mostrando demonstrado que o oponente sabia, ou não podia desconhecer (tanto 
mais que da matéria de facto provada resulta tão só que nos respectivos processos de execução fiscal 
consta a cota que nas datas ali indicadas foi expedida citação por via postal, nos termos do artigo 191.º 
do CPPT, não sendo, por isso, possível determinar se, efectivamente, as referidas citações foram feitas, 
em que data, e os termos e conteúdo das mesmas), que no momento em que formulou o pedido de 
pagamento em prestações as dívidas exequendas se encontravam prescritas, o seu comportamento não 
pode configurar renúncia tácita à prescrição.

E, assim sendo, estão as dívidas exequendas, efectivamente, prescritas, procedendo, desta forma, 
com este fundamento, a oposição deduzida pelo ora recorrido.

Daí que, se mostre, por isso, prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas (ilegi-
timidade e nulidade das citações).

A decisão recorrida não merece, assim, 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 pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Falta de fundamentação de facto. Nulidade. Falta de pagamento de taxa de justiça 
inicial. Pedido de apoio judiciário.

Sumário:

 I — Não ocorre a nulidade da decisão, por falta de especificação dos factos provados 
e não provados, quando, atenta a simplicidade da decisão e a haver apenas um 
facto a considerar  - o indeferimento do apoio judiciário  - sendo o restante não 
propriamente factos mas meros actos processuais, a mesma não contenha qualquer 
probatório autonomamente formalizado.

 II — No caso de decisão que indefira o pedido de apoio judiciário, deve o autor efectuar 
o pagamento da taxa de justiça no prazo de 10 dias a contar da data da notificação 
daquela decisão (n.º 6 do artigo 467.º do CPC), sob pena de desentranhamento da 
petição inicial apresentada, salvo se o indeferimento do pedido de apoio judiciário 
só for notificado depois de efectuada a citação do réu.



846

Processo n.º 286/11 -30.
Recorrente: José Carlos Pinto Barbosa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.

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

I  - José Carlos Pinto Barbosa, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão do 
Mmo. Juiz do TAF de Braga que absolveu a Fazenda Pública da presente instância, dela vem interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I. No caso vertente, temos a interposta impugnação judicial, e a sentença desta, que não é um mero 
expediente, e atento ao n.º 2 do art.º 123.º do CPPT, “O juiz discriminará também a matéria provada 
da não provada, fundamentando as suas decisões”.

II. E esta obrigação é estendida aos despachos por força do disposto no art.º 659.º, n.º 2 e art.º 666.º, 
n.º 3 do CPC.

III. A sentença em causa por integrar uma decisão de facto teria de declarar quais os factos alegados 
que considera provados e quais não considera, nos termos do art.º 653.º, n.º 2 do CPC.

IV. No caso em apreço e conforme o reconhece, o impugnante instruiu a petição apresentada com 
o requerimento do pedido de protecção jurídica.

V. O art.º 150.º -A do CPC preceitua, no seu n.º 2, que “sem prejuízo das disposições relativas à 
petição inicial, a falta de junção do documento referido no número anterior não implica a recusa da peça 
processual, devendo a parte proceder à sua junção nos 10 dias subsequentes à prática do acto processual, 
sob pena de aplicação das cominações previstas nos artigos 486.º -A, 512.º -B e 690.º -B”.

VI. A não se entender assim, estaria criado um sistema que, em idênticas circunstâncias, uns, 
conforme a actuação/omissão da secretaria, teriam a oportunidade de praticar o acto, outros veriam 
precludida essa faculdade e, como no caso dos autos, de forma irremediável.

VII. Assim, estaria criada uma situação excepcional  - e crê -se que tal não estaria no espírito do 
legislador  - em que o executado/impugnante, por falta do pagamento da taxa de justiça (por montante 
inferior ou pelo indeferimento do apoio judiciário requerido), veria sem possibilidade de atempada 
correcção arredada que estaria a possibilidade de dar andamento à sua impugnação.

VIII. Sendo assim, não devia o Mmo. Juiz “a quo” rejeitar liminarmente a petição inicial, e de 
acordo com o art.º 110.º, n.º 2 do CPPT “O juiz pode convidar o impugnante a suprir, no prazo a de-
signar, qualquer deficiência ou irregularidade”.

IX. Mas também, porque e como vimos, nessa situação, tal decisão não devia ter sido proferida 
sem que, previamente, tivesse sido dada ao impugnante a oportunidade de, no prazo de 10 dias, efec-
tuar o pagamento do montante da taxa de justiça em falta, acrescido de multa de igual montante, sob 
cominação de recusa de recebimento da petição inicial.

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:
«JOSÉ CARLOS PINTO BARBOSA, intentou a presente impugnação, juntando aos autos alegado 

comprovativo de haver requerido apoio judiciário.
Notificado o ISS para esclarecer qual o sentido da decisão que havia recaído sob tal pedido, o 

mesmo veio informar, conforme fls. 43, que o mesmo havia sido indeferido.
O D.º Magistrado do Ministério Público junto deste TAF emitiu o douto parecer de fls. 45, no 

qual promoveu o desentranhamento da petição apresentada pelo impugnante.
Cumpre, de forma sumária, conhecer esta questão prévia.
Verifica -se que o impugnante instruiu a petição apresentada com alegado requerimento de pro-

tecção jurídica, formulado junto do ISS.
No entanto, conforme informação agora prestada, tal pedido foi indeferido, em 30.07.2010, sem 

que o impugnante tivesse vindo aos autos, nos 10 (dez) dias contados dessa data, proceder ao pagamento 
da taxa de justiça que se impunha.

Sem mais considerações, por estar verificada a excepção inominada prevista no art.º 467.º, n.º 6, 
do Código de Processo Civil, absolvo a Fazenda Pública da presente instância.

Custas pelo impugnante.
Registe e notifique.
Braga, 03 de Dezembro de 2010.».
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III  - Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Braga que, por não 
se mostrar paga a taxa de justiça devida, absolveu a FP da instância.

Importa, desde já, apreciar a questão suscitada pelo recorrente, atinente à alegada omissão, por 
parte da decisão recorrida, da factualidade julgada provada.

Não há dúvida que o juiz deve discriminar a matéria provada da não provada, fundamentando as 
suas decisões (artigo 122.º, n.º 3 do CPPT).

E na decisão em apreço constata -se, na verdade, que a mesma não contém qualquer probatório 
autonomamente formalizado.

Todavia, atenta a simplicidade da decisão e a haver apenas um facto a considerar  - o indeferimento 
do apoio judiciário  - sendo o restante não propriamente factos mas meros actos processuais, entende -se 
que tal se mostra suficiente para o efeito.

Improcede, assim, a alegada nulidade.
Invoca o recorrente que, nos termos do artigo 150.º -A do CPC, verificada a falta de junção do 

documento comprovativo da taxa de justiça devida, deveria o Mmo. Juiz a quo tê -lo notificado para 
suprir tal falta em vez de ter logo absolvido a FP da presente instância.

Mas também aqui o recorrente carece de razão.
Com efeito, tal preceito não é aplicável ao caso sub judice, porque expressamente no seu n.º 3 se 

salvaguarda o regime aplicável à petição inicial, o qual se mostra previsto no artigo 467.º do CPC.
Nos termos do n.º 3 deste normativo, o autor deve juntar à petição inicial o documento compro-

vativo do prévio pagamento da taxa de justiça devida ou da concessão do benefício de apoio judiciário, 
na modalidade de dispensa do mesmo.

No caso de decisão que indefira o pedido de apoio judiciário, deve o autor efectuar o pagamento 
da taxa de justiça no prazo de 10 dias a contar da data da notificação daquela decisão (n.º 6 do mesmo 
artigo), sob pena de desentranhamento da petição inicial apresentada, salvo se o indeferimento do pedido 
de apoio judiciário só for notificado depois de efectuada a citação do réu.

No caso em apreço, verifica -se que o impugnante instruiu a petição apresentada com requerimento 
de protecção jurídica formulado junto do ISS.

Todavia, conforme informação prestada nos autos, tal pedido foi indeferido (fls. 43), sem que o 
impugnante, ora recorrente, tivesse vindo aos autos no prazo de dez dias contados da data da notifi-
cação dessa decisão proceder ao pagamento da taxa de justiça, razão por que o Mmo. Juiz a quo, por 
considerar verificada a excepção inominada prevista no n.º 6 do artigo 467.º do CPC, absolveu a FP 
da presente instância.

A decisão recorrida não merece, por isso, qualquer reparo.
Acontece, porém, que posteriormente veio o ISS informar que o pedido formulado pelo ora 

recorrente foi deferido, por despacho de 15/2/2011, por se ter comprovado a insuficiência económica 
invocada (v. fls. 77 a 79 dos autos).

Assim sendo, atendendo a que a absolvição da instância decretada não obsta a que se proponha 
outra acção sobre o mesmo objecto (artigo 289.º, n.º 1 do CPC) e uma vez que já se mostra junta aos 
autos documento comprovativo da concessão do benefício de apoio judiciário, fazendo apelo aos prin-
cípios do aproveitamento dos actos úteis já praticados e da proibição de actos inúteis, e ainda do pro 
actione, deve a petição inicial ser admitida, se nada mais a tal obstar, prosseguindo os autos os seus 
ulteriores termos.

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 para que, admitida a petição 
inicial, e se nada mais a tal obstar, se ordene o prosseguimento dos ulteriores termos dos autos.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Prestação de garantia para suspensão da execução fiscal. Pa-
ragem do processo de impugnação por prazo superior a um ano por motivo não 
imputável ao contribuinte. Suspensão do prazo de prescrição.
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Sumário:

 I — A impugnação judicial interrompe a prescrição, mas a paragem do processo por 
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar 
tal efeito, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que 
tiver decorrido até à data da autuação (n.ºs 1 e 2 do artigo 49.º da LGT).

 II — Porém, se a execução se encontrar suspensa em virtude de a impugnante ter re-
querido a suspensão com prestação de garantia já anteriormente à paragem do 
processo, não releva para efeitos de prescrição o prazo posterior àquele ano.

Processo n.º 298/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: SIC — Sociedade Independente de Televisão, SA.
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 da Mmª Juíza do Tribunal Administrativo de Sintra, 
que julgou extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, com o fundamento na prescrição da 
obrigação tributária, na impugnação deduzida pela sociedade SIC  - SOCIEDADE INDEPENDENTE 
DE COMUNICAÇÃO, S.A., melhor identificada nos autos, contra as liquidações adicional de IRC, 
referente aos exercícios de 1997 e 1998, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

 I. Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que julgou extinta a instância por inu-
tilidade superveniente da lide, com fundamento na prescrição da obrigação tributária, na impugnação 
judicial deduzida pela SIC  - Sociedade Independente de Comunicação, S.A, contra as liquidações de 
IRC dos anos de 1997 e 1998.

II. A sentença recorrida faz errado julgamento da matéria de facto e de direito, ao declarar a pres-
crição da obrigação tributária quando tal prescrição não ocorreu.

III. Preconiza a douta sentença que o prazo de prescrição de 8 anos, aplicável à obrigação tri-
butária em causa nos presentes autos, ocorreu no ano de 2009, invocando que a impugnação judicial 
esteve parada por facto não imputável à impugnante, no período compreendido entre 10 -02 -2003 e 
02 -05 -2005, facto que, nos termos do artigo 49º, n.º 2 da LGT, faz cessar o efeito interruptivo previsto 
no n.º 1 do mesmo preceito legal.

IV. Defende, ainda, a Meritíssima Juíza que o entendimento que sustente que o prazo prescricional se 
suspende em consequência da prestação de garantia carece de fundamento legal, porquanto o artigo 49º, 
n.º 3 da LGT, na redacção vigente à data da prestação da garantia, só o admite por motivo de paragem 
do processo de execução fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de 
reclamação, impugnação ou recurso, mas não em virtude de prestação de garantia.

V. Por outro lado, consta da parte decisória da sentença a referência à dedução, em 13 -11 -2002, 
de oposição fiscal  - bem como a conclusão de que a oposição não tem, de acordo com a lei então em 
vigor, efeito suspensivo sobre o prazo de prescrição  - quando tal facto não consta do segmento fáctico, 
nem poderia constar, porquanto não foi deduzida qualquer oposição à execução fiscal.

VI. Dispunha o artigo 34º do CPT, em vigor à data do facto tributário, o qual se reporta a IRC do 
exercício de 1998, que o prazo de prescrição das dívidas tributárias era de 10 anos.

VII. Com a entrada em vigor da LGT, em 1 -1 -1999, o prazo de prescrição foi fixado em 8 anos.
VIII. De acordo com o n.º 1 do artigo 297º do CC, a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um 

prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em 
curso, mas o prazo só se conta a partir da data de entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo 
a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar, pelo que o prazo de prescrição aplicável “in 
casu” é o de 8 anos previsto na LGT.

IX. Ora, em 10 -05 -2002, em momento anterior à instauração do processo executivo e à citação, 
requereu a impugnante o cálculo do montante da garantia a prestar para obter a suspensão da execução 
fiscal, invocando a dedução da presente impugnação judicial, que ocorreu em 06 -03 -2002.

X. Sustenta a Meritíssima Juíza que o despacho do Chefe do Serviço de Finanças se limita a fixar 
provisoriamente o valor da garantia a prestar, não constando nos autos despacho de fixação definitiva 
da garantia nem da determinação da suspensão do processo executivo.

XI. Com efeito, o valor da garantia a prestar foi fixado provisoriamente apenas porque o processo 
executivo ainda não tinha sido instaurado;

XII. Sendo que a posterior aceitação da garantia por parte do órgão da execução fiscal, sem no-
tificação à impugnante para reforço da mesma, torna definitivo o montante da garantia anteriormente 
calculado, com o consequente efeito suspensivo no âmbito do processo executivo, atento o disposto 
nos artigos 52º da LGT e 169º do CPPT;
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XIII. Suspensão que ainda se mantém, não obstante ter sido declarada a caducidade da garantia 
prestada, e que deveria constar do elenco dos factos provados da sentença recorrida.

XIV. Ora, as causas de interrupção e de suspensão da prescrição produzem os efeitos previstos na 
lei vigente na data em que ocorrem, de acordo com o disposto no artigo 12º do CC.

XV. Assim, a dedução da impugnação judicial conjugada com a prestação de garantia nos termos dos 
artigos 52º da LGT e 169º do CPPT, é causa do efeito suspensivo previsto, à data em que ocorreram, no 
n.º 3 do artigo 49º da LGT, tendo como consequência a suspensão do curso do prazo de prescrição.

XVI. Conclui -se, pois que, tendo a impugnante prestado garantia para obter o efeito suspensivo 
da execução, mantém -se o prazo de prescrição suspenso desde a instauração da impugnação judicial 
até ao trânsito em julgado da decisão que ponha termo ao processo.

XVII. Deverá o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se a decisão judicial recorrida 
por padecer a mesma de um erro de julgamento de facto e de direito por violação dos artigos 49º e 52º 
da LGT e 169º do CPPT.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada, com as 
devidas consequências legais.

II. Não houve contra alegações.
III. O MP emitiu parecer que consta de fls. 955/957, no qual defende que o recurso merece pro-

vimento e deve ser revogado o julgado recorrido, com o seguinte dispositivo:
 -“declaração de inexistência de prescrição das obrigações tributárias”.
 - “devolução do processo ao TAF Sintra para proferimento de nova sentença, com pronúncia sobre 

questões suscitadas pelo sujeito passivo na impugnação judicial”.
IV. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
A) Mediante escritura pública lavrada a 20 de Junho de 1995, no Vigésimo Primeiro Cartório 

Notarial de Lisboa foi constituída a Fundação Escola Americana de Lisboa, acto notarial esse objecto de 
publicação no Diário da República, n.º 165, III Série, de 19 de Julho de 1995. (Doc. n.º 4 junto à p.i.)

B) A Fundação Escola Americana de Lisboa tem como finalidade principal sustentar a existência 
e o funcionamento do estabelecimento particular de ensino “The American Internacional School” (Cfr. 
art. 4º do Pacto Estatutário  - Doc. n.º 4 junto à p.i.)

C) A Fundação Escola Americana de Lisboa é titular do estabelecimento de Ensino “The Ameri-
can Internacional School” o qual funciona ao abrigo do Alvará n.º 1502, de 21 de Janeiro de 1970, do 
Ministério da Educação, que se enquadra dentro dos objectivos do Sistema Educativo da Lei de Bases 
e Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, gozando das prerrogativas das pessoas colectivas de 
utilidade pública. (Doc. n.º 5 junto à p.i.)

D) Em 03.10.1997, a Directora da Escola “The American Internacional School of Lisbon”, declarou 
ter recebido da Impugnante a quantia de €85.294,14 (Esc. 17.100.000$00) proveniente de um donativo 
em valores à Fundação Escola Americana de Lisboa. (Doc. n.º 1 junto à p.i.)

E) Em 05.11.1997, a Directora da Escola “The American Internacional School of Lisbon”, declarou 
ter recebido da Impugnante a quantia de €59.706,11 (Esc. 11.970.000$00) proveniente de um donativo 
em valores à Fundação Escola Americana de Lisboa. (Doc. n.º 2 junto à p.i.)

F) Em 29.12.1997, a Directora da Escola “The American Internacional School of Lisbon”, declarou 
ter recebido da Impugnante a quantia de € 85.279,56 (Esc.17.097.017$00) proveniente de um donativo 
em valores à Fundação Escola Americana de Lisboa. (Doc. n.º 3 junto à p.i.)

G) A Impugnante registou contabilisticamente os donativos concedidos a que aludem as alíneas D), 
E) e F) do probatório no Quadro 28, Linha 1 da Declaração Mod/22, a quantia de € 230.280,11 (Esc. 
46.167.017$00) no exercício de 1997.

H) A Impugnante registou contabilisticamente o donativo concedido à entidade Tito Celestino da 
Costa, Ldª, no quadro 28, linha 1 da Dec.M/22, a quantia de 4.400.000$00 no exercício de 1998.

I) A Administração Tributária procedeu à análise interna às declarações Mod.22 do IRC dos 
exercícios de 1997 e 1998 da Impugnante, na sequência da qual, foi elaborado o Relatório Final, do 
qual se retira:

“Exercício de 1997  - Correcção ao Lucro Tributável esc. 48.475.368
1) Donativos esc. 46.161 017
(...)
De acordo com o disposto no n.º 2 do art. 40º do CIRS os donativos concedidos a fundações são 

aceites como custos, na medida em que o estado ou as Regiões Autónomas participem em pelo menos 
50% da sua dotação inicial ou inferior, desde que tal seja autorizado por despacho conjunto dos ministros 
das Finanças e da respectiva tutela.

Não se encontrando deste modo preenchido os requisitas do artº. 40º do CIRC, e uma vez que 
o artº. 39º do mesmo código não contempla donativos para fundações, o referido custo não pode ser 
aceite fiscalmente, de acordo com o disposto nos artigos acima referidos.
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2 - Majoração dos donativos esc. 2.308.351$00
Em consequência da correcção efectuada descrita no ponto anterior, foi anulada a dedução 

efectuada pelo contribuinte como majoração do donativo (46.167.017$00*5%) pelo montante de esc. 
2.308.851$00, por falta de enquadramento no artº. 39º do CIRC “(Doc. a fls. 50 a 56 dos autos)

J) Em, 23.11.2001, com base nas correcções efectuadas a Administração Fiscal emitiu a liquidação 
adicional de IRC n.º 8910020096, relativa ao exercício de 1997, (Doc. n.º 9 junto à p.i.)

L) Em 24.01.2002, a Administração Fiscal emitiu a liquidação adicional de IRC, relativa ao exer-
cício de 1998, no montante de 115,588,93. (Doc. n.º 11 junto á p.i.

M) Em 20.12.2001, a Impugnante deduziu reclamação graciosa contra as liquidações a que aludem 
as alíneas J) e L) do probatório. (Doc. a fls. 2 a 15 dos autos de reclamação graciosa)

O) Em 06.03.2002, deu entrada em Tribunal a petição inicial que originou os presentes autos. 
(Cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos)

P) Em 10.05.2002, a Impugnante solicitou ao Chefe do Serviço de Finanças de Oeiras  - 3 a fi-
xação de garantia bancária, destinada a suspender o processo de execução que entretanto viesse a ser 
instaurado com o objectivo de cobrança coerciva do montante aposto da liquidação de IRC relativa ao 
exercício de 1998. (Doc. fls. 3/6 dos autos de execução apenso)

Q) Na sequência da pretensão a que alude a alínea R) do probatório, em 17.06.2002, o Chefe do 
Serviço de Finanças de Oeiras  - 3 proferiu o seguinte despacho:

“Fixo o valor a ser prestado como garantia, embora o mesmo esteja sujeito a correcção após a 
instauração da execução fiscal em € 120.212,49 (cento e vinte mil duzentos e doze euros e quarenta e 
nove cêntimos.”. (Doc. fls. 57/58 dos autos de execução apenso)

R) Em 21.06.2002, a Impugnante apresentou junto do Serviço de Finanças de Oeiras  - 3, a garantia 
bancária n.º 125 -02 -056599, no montante de € 120.212,49 emitida pelo Banco Comercial Português, 
S,A. (Doc. fls. 159 dos autos de execução apenso)

S) Em 13.11.2002, o Serviço de Finanças de Oeiras  - 3 instaurou contra a Impugnante o processo 
de execução fiscal n.º 3522200201869779, com vista à cobrança de dívida no valor de € 115.588.93, 
proveniente da liquidação de IRC relativo ao exercício de 1998 (Doc. fls. 95 dos autos de execução 
apenso).

T) Em 28.12.2006, a Impugnante requereu a caducidade da garantia a que alude a alínea P) do 
probatório. (Doc. fls. 144 dos autos)

U) Em 02.02.2007, na sequência da pretensão a que alude a alínea Q) do probatório, foi reco-
nhecida a caducidade da garantia bancária a que alude a alínea P) do probatório. (Doc. fls. 238/239 
dos autos)

V) Os presentes autos de impugnação estiveram sem tramitação processual desde 10.02.2003 a 
02.05.2005. (Cfr. fls. 135/143 dos autos)

X) O Serviço de Finanças de Oeiras  - 3 lavrou no processo de execução a que alude a alínea S) do 
probatório a seguinte COTA: “Em 27.11.02 foi enviado à executada aviso de citação, registado e/AR.” 
(Doc. fls. verso dos autos de execução apenso).

VI. A única questão a apreciar no presente recurso é a de saber se a dívida exequenda se encontra 
ou não prescrita.

A Mmª Juíza recorrida entendeu que a dívida estava prescrita, uma vez que, tendo a impugnação 
estado sem movimentação processual por mais de um ano, contando o prazo desde o início do decurso 
da prescrição até à dedução da impugnação e o decorrido posteriormente ao ano da paragem desta, 
estava completado prazo superior ao de oito anos previsto no artº 48º da LGT.

E entendeu ainda a Mmª Juíza que a paragem da execução por motivo da prestação da garantia 
não suspende o prazo de prescrição, já que esse fundamento não se encontra previsto no artº 49º, n.º 3 
da LGT.

A recorrente Fazenda Pública, por sua vez, entende que o prazo de prescrição não decorreu, uma 
vez que, estando o processo de execução fiscal parado por motivo de prestação de garantia, esse facto 
e a instauração da impugnação determinaram a suspensão do prazo de prescrição.

Também o MºPº, no seu parecer de fls. 957, se manifestou no sentido da não verificação da pres-
crição, dado que, apesar de a impugnação ter estado parada por mais de um ano, o prazo decorrido após 
este ano irreleva para a prescrição já que por força da prestação da garantia o processo de execução 
fiscal ficou suspenso, ficando também suspenso o prazo de prescrição.

Vejamos.
VI.1. Estando em causa impostos relativos aos anos de 1997 e 1998, foi entendido pela decisão 

recorrida e não foi posto em causa pela recorrente, que era aplicável o prazo de oito anos previsto no 
artº 48º, n.º 1 da LGT.

E, continuando a aplicar a LGT, determina o n.º 1 do seu artº 49º, que a dedução de impugnação 
interrompe a prescrição.

Assim, com a instauração da impugnação judicial em 06.02.2002, ficou inutilizado o prazo an-
teriormente decorrido.
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Porém, a paragem da impugnação no período de 10.02.2003 a 02.05.2005, por força do n.º 2 do 
mesmo artigo 49º, então em vigor, fez cessar o efeito interruptivo da prescrição. E determinava ainda 
a mesma norma que, neste caso, se deveria somar, para efeito de prescrição, o tempo decorrido após o 
período de um ano de paragem ao que tiver decorrido até à data da autuação.

No entanto, tal como refere o MºPº no parecer acima citado, não pode contar -se prazo após um ano 
de paragem da impugnação, uma vez que, devido a prestação de garantia e de suspensão do processo 
de execução fiscal, ficou também suspenso o prazo de prescrição, por força do artº 49º, n.º 3 da LGT 
na redacção então em vigor.

Ora, a prestação da garantia a pedido da recorrida ocorreu em 21.06.2002 e tendo a execução 
sido instaurada em 13.11.2002 (v. factos R) e S) do probatório), quando a impugnação parou por mais 
de um ano  - de 10.02.2003 a 02.05.2005, o prazo de prescrição estava já suspenso por força do n.º 3 
acima citado.

Tal como se escreveu, entre outros, nos Acórdãos deste Supremo Tribunal de 05.05.2010  - Pro-
cesso n.º 0140/2010 e de 07.12.2010 - Processo n.º 0490/2010, “A impugnação judicial interrompe a 
prescrição, mas a paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao 
sujeito passivo, faz cessar tal efeito, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período 
ao que tiver decorrido até à data da autuação (n.ºs 1 e 2 do artigo 49.º da LGT).

Porém, se a execução se encontrar suspensa em virtude de prestação de garantia ou de penhora 
de bens que garantam a totalidade da dívida e do acrescido, ao abrigo do artº 169º do CPPT, a para-
gem do processo não releva para efeitos de prescrição, uma vez que, em face do disposto no n.º 3 do 
artº 49º da LGT, a prescrição se suspende também com a paragem da execução”

Sendo assim, não ocorreu o prazo de prescrição.
Como acima se referiu, a Mmª Juíza recorrida entendeu que o artº 49º, n.º 3 da LGT não previa 

a suspensão da prescrição com fundamento em paragem de execução determinada por prestação de 
garantia.

Porém, ainda que esta interpretação fosse correcta, no caso dos autos foi deduzida impugnação 
judicial e prestada garantia para suspensão da execução fiscal, pelo que sempre deveria ter lugar a 
suspensão uma vez que foi deduzida impugnação.

O que sucedeu foi que a impugnação foi instaurada antes da execução e a garantia foi também 
prestada antes da instauração desta, o que é irrelevante para o caso, uma vez que a execução veio a ser 
suspensa logo que instaurada.

Ora, seguindo -se o entendimento da decisão recorrida parece que no caso dos autos não haveria 
suspensão; mas se tivesse sido instaurada a execução em primeiro lugar, seguida de garantia e impug-
nação, já ocorreria a suspensão da prescrição.

A lei não pode pretender esta dualidade de interpretações.
Pelo que ficou dito, procedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão re-

corrida e ordena -se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para conhecimento das restantes questões 
suscitadas na impugnação.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — Valente Torrão (relator) — Casimiro Gonçalves — António 
Calhau. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Execução fiscal. Reclamação. Dispensa da prestação de garantia. Perda do efeito útil. 
Subida imediata. Urgência. artigo 278.º n.º 5 do CPPT.

Sumário:

 I — Não obstante o carácter taxativo do disposto no artigo 278º, n.º 3 do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, deve ter subida imediata, sob pena de 
inconstitucionalidade material do preceito  - princípio da tutela judicial efectiva 
(artº 268º da Constituição da República Portuguesa)  - a reclamação de qualquer 
acto do órgão da execução fiscal que cause prejuízo irreparável ao executado ou 
em que, com a subida diferida, a reclamação perca toda a utilidade.
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 II — Perde toda a sua utilidade a reclamação do acto de indeferimento de pedido de 
dispensa de garantia cujo conhecimento seja diferido para momento posterior à 
penhora ou venda, pois que a dispensa de prestação de garantia visa, precisamente, 
obviar à prática daqueles actos executivos enquanto estiver pendente a discussão 
da legalidade da dívida exequenda.

 III — Seguem as regras dos processos urgentes, nos termos do n.º 5 do artigo 278.º do 
CPPT, as reclamações das decisões do órgão de execução fiscal que devam ter 
subida imediata.

Processo n.º 444/11 -30.
Recorrente: Orcama — Têxteis e Imóveis, 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  - ORCAMA  - TEXTEIS E IMÓVEIS, S.A., com os sinais dos autos, recorreu para o Tribunal 

Central Administrativo do Norte do despacho de fls. 103 dos autos, datado de 17 de Dezembro de 
2010, pelo qual a juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, admitindo embora a reclamação 
deduzida pela recorrente contra o despacho do chefe do Serviço de Finanças de Guimarães de recusa 
dos bens oferecidos em garantia e de indeferimento do pedido de dispensa de garantia, recusou ao 
processo carácter urgente, determinando que seguirá a sua normal tramitação.

A recorrente terminou as suas alegações de recurso apresentando as seguintes conclusões:
1. O valor fixado para garantia pelo órgão de execução fiscal ultrapassa largamente o valor anual 

(na média dos exercícios de 2007, 2008 e 2009) do volume de negócios e mesmo do total de proveitos 
da ora Recorrente.

2. A ora recorrente ofereceu para garantia três bens e/ou direitos, invocando e explicando que cada 
um deles, só por si, seria suficiente para satisfazer o valor fixado para a mesma, sendo que o órgão e 
execução fiscal se pronunciou pela recusa de tais bens e/ou direitos com o mero argumento de prefe-
rência da AF pelos bens/direitos expressamente elencados no art. 199.º/n.º 1 do CPPT.

3. O órgão de execução fiscal nem sequer se pronunciou sobre o valor que em seu entender os 
bens/direitos oferecidos teriam: nem sequer invoca a eventualidade da sua insuficiência.

4. Assim, para além de a garantia pedida exceder em muito o volume de negócios anual da 
Recorrente, acontece que o órgão de execução fiscal recusou bens/direitos cujo valor, em conjunto, 
também ultrapassa largamente o valor fixado para a garantia e, ainda mais, o volume de negócios anual 
da Recorrente.

5. Pelo que, grande parte do património activo da Recorrente não serve  - segundo o despacho do 
órgão de execução fiscal  - para ser dada como garantia.

6. O activo de que a Recorrente dispõe  - para além do que foi oferecido para garantia  - tem valor 
modesto, como demostram os elementos de prova oferecidos na petição inicial e são essenciais ao 
desenvolvimento da actividade da empresa: activo imobilizado operacional, existências e créditos de 
clientes.

7. Nas actuais condições de crise financeira é impensável que alguma empresa consiga por si, 
junto da banca ou outras instituições financeiras, garantias que ultrapassem o seu volume de negócios 
anual.

8. O activo imobilizado operacional e as existências e os créditos sobre clientes são essenciais 
à actividade da empresa, não podendo tais bens ser desafectados dessa actividade sob pena de com-
prometimento da mesma  - pelo menos por montantes que ultrapassam mais de um ano de volume de 
negócios.

9. À luz do despacho de órgão de execução fiscal é duvidoso que, se fosse viável, o mesmo órgão, 
que recusou os bens oferecidos, viesse a aceitar os activos directamente comprometidos na actividade 
da empresa, que, aliás, têm valor inferior.

10. Assim e tudo ponderado, perante a impossibilidade de a Recorrente conseguir prestar garantia 
por qualquer dos meios expressamente previsto no art. 199.º/n.º 1 do CPPT  - a aplicação da decisão do 
órgão de execução fiscal de que se reclamou causa efectivo prejuízo irreparável à Recorrente.

11. A jurisprudência tem entendido (veja -se, por exemplo, o Acórdão do STA de 2009 -07 -15, pro-
ferido no Proc. 0378/09, disponível em http://www.dgsi.pt, invocado na pi) que para a subida imediata 
de Reclamação, com tramitação como processo urgente, não é preciso que se verifique concretamente 
uma das hipóteses expressamente previstas no art. 278.º/n.º 3 do CPPT  - bastando que esteja demons-
trado que a aplicação da decisão impugnada causa prejuízo irreparável.
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12. A decisão em recurso incorreu em erro de apreciação da matéria de facto, além de que não 
considerou, de direito, o prejuízo irreparável invocado pela recorrente, afastando liminarmente a apli-
cação dos efeitos previstos no art. 278.º, do CPPT.

13. Deve ser reconhecido o carácter urgente do processo, fazendo -o tramitar como tal.
NOS TERMOS EXPOSTOS e com o douto suprimento de V. Exas., Deve ser revogada a decisão 

em recurso, proferindo -se acórdão que determine a tramitação do processo como urgente.
2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - Por Acórdão de 25 de Março de 2011 o Tribunal Central Administrativo Norte julgou -se in-

competente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso e competente, para o efeito, a 
secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (cfr. acórdão de fls. 141 a 146 
dos autos), para o qual os autos foram remetidos precedendo requerimento para o efeito da recorrente 
(fls. 154 e 155).

4  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou -se nos seguintes 
termos:

Afigura -se que necessário se torna “dirimir a questão de facto” que consiste em saber se não 
há factos alegados integradores de prejuízo irreparável, ou se especificamente face ao alegado e que 
consta desde logo na 1.ª conclusão de recurso é de entender de outro modo.

Assim, é de deferir a competência ao T.C.A. Norte, nos termos do artigo 5.º n.º 2 e 38.º alínea a) 
do ETAF, entendidos, respectivamente, como sendo prevalecente a decisão a proferir, e por a situação 
não se enquadrar na ressalva final do dito art. 38.º alínea a), entendida por não ser aplicável nos 
termos acima referidos  - assim, ac. do STA de 22 -9 -10, proferido no proc. 0651/10, acessível em www.
dgsi.pt.

Fundamentação
5  - Questões a decidir
Suscita o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos 

autos a questão da eventual incompetência deste Supremo Tribunal para conhecimento do presente 
recurso, pelo que haverá que conhecer previamente da questão.

Concluindo -se no sentido da inverificação da excepção de incompetência em razão da hierarquia 
deste Supremo Tribunal, haverá então que decidir se a reclamação deduzida deve ou não ser tramitada 
como processo urgente, nos termos do n.º 5 do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT).

6  - Apreciando
6.1 Da (in)competência em razão da hierarquia
No seu parecer junto aos autos e supra transcrito o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto 

junto deste Tribunal suscita a questão da incompetência em razão da hierarquia deste Tribunal para 
conhecimento do recurso, pois que se lhe afigura necessário “dirimir a questão de facto” que consiste 
em saber se não há factos alegados integradores de prejuízo irreparável, ou se especificamente face 
ao alegado e que consta desde logo na 1.ª conclusão de recurso é de entender de outro modo.

Como se sabe, nos termos do n.º 1 do artigo 280.º do CPPT, das decisões de primeira instância 
apenas cabe recurso para a Supremo Tribunal Administrativo “quando a matéria for exclusivamente 
de direito”, cabendo recurso para o Tribunal Central Administrativo das restantes decisões judiciais 
que o admitam.

Assim, caso o presente recurso verse também matéria de facto, este Supremo Tribunal Administra-
tivo será hierarquicamente incompetente para dele conhecer, sendo competente para o seu conhecimento 
o Tribunal Central Administrativo Norte, ex vi 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 (ETAF).

No caso dos autos, porém, embora o recurso tenha sido interposto para o Tribunal Central Ad-
ministrativo do Norte, a questão decidenda não convoca a apreciação de factos controvertidos, antes 
a mera interpretação das normas jurídicas contidas nos números 5 e 3 do artigo 278.º do CPPT, razão 
pela qual se entende que a questão a dirimir é mera questão de direito, para cujo conhecimento este 
Supremo Tribunal não carece de competência.

Improcede, pois, a invocada excepção de incompetência em razão da hierarquia, havendo que 
conhecer do mérito do recurso.

6.2 Do carácter urgente da reclamação
O despacho recorrido, a fls. 103 dos autos, é do seguinte teor:
« - O processo não tem carácter urgente por não se enquadrar em nenhuma das alíneas do n.º 3 do 

artigo 278 do CPPT, não sendo alegados factos concretos que evidencie o prejuízo irreparável, pelo 
que seguirá a sua normal tramitação.

 - Admite -se liminarmente a reclamação.
 - Notifique a F.P. para responder no prazo de 8 dias  - art. 278.º n.º 2 do CPPT».
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Sustenta -se, pois, que a reclamação deduzida não tem carácter urgente por não se enquadrar 
em nenhuma das alíneas do n.º 3 do artigo 278 do CPPT, não sendo alegados factos concretos que 
evidencie o prejuízo irreparável, pelo que seguirá a sua normal tramitação.

Vejamos.
Dispõe o n.º 5 do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) que: 

«A reclamação referida no presente artigo segue as regras dos processos urgentes, tendo a sua aprecia-
ção prioridade sobre quaisquer processos que devam ser apreciados no tribunal que não tenham esse 
carácter».

Como bem observa JORGE LOPES DE SOUSA (CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PRO-
CESSO TRIBUTÁRIO Anotado e Comentado, Volume II, 5.ª Ed., Lisboa, Áreas Editora, p. 674, nota 
10 ao art. 278.º do CPPT) apesar de alguma falta de rigor, resulta do teor literal deste n.º 5, a atribui-
ção do carácter urgente restringe -se à «reclamação referida no presente artigo», que é a que tem por 
objecto alguma das situações indicadas no n.º 3 (…), pois que como evidencia a subida das restantes 
reclamações apenas a final, prevista no n.º 1, nessas outras situações entende -se não haver urgência 
na decisão da reclamação, pois, naturalmente, a subida diferida não se compagina com a atribuição 
de urgência ao respectivo processo.

O n.º 5 do artigo 278.º do CPPT deve, pois, ser interpretado como atribuindo carácter urgente às 
reclamações que devam subir imediatamente, e não apenas a final, como constitui a regra deste meio 
processual (cfr. o n.º 1 do artigo 278.º do CPPT), pelo que para se concluir, como no despacho recorrido, 
que a reclamação em causa nos presentes autos não tem carácter urgente, necessário era demonstrar 
que no caso não se impunha a sua subida imediata.

No despacho recorrido considerou -se liminarmente que a reclamação não se enquadrava em ne-
nhuma das alíneas do n.º 3 do artigo 278 do CPPT, não sendo alegados factos concretos que evidencie 
o prejuízo irreparável.

Contudo, esta conclusão não é rigorosa.
Na petição inicial de reclamação é invocada pela recorrente a existência de prejuízo irrepará-

vel resultante da não aceitação dos bens oferecidos em garantia e da recusa da sua dispensa (cfr. os 
artigos 48. a 52. e 58. a 62 da p.i.) invocando -se factos concretos dos quais resultaria tal prejuízo, 
encontrando -se tais factos e tal invocação parcialmente reproduzidos das conclusões 1, 6 a 8 e 10 das 
alegações de recurso.

Não foi, pois, omitida a invocação de prejuízo irreparável, sendo que o requerimento que indeferiu 
o pedido de dispensa da prestação de garantia se consubstancia, afinal, num pedido de prestação de 
garantia (alegadamente) indevida, se não na letra da lei, ao menos por via interpretativa, buscando o 
espírito desta em consonância com a garantia constitucional de “tutela jurisdicional efectiva” (artigo 
268.º n.º 4 da Constituição da República) que a Lei Fundamental confere aos administrados, também na 
veste de contribuintes (cfr. o Acórdão deste Supremo Tribunal de 16 de Agosto de 2010, rec. n.º 639/10), 
pelo que se trataria de situação subsumível na alínea d) do n.º 3 do artigo 278.º do CPPT.

Mas mesmo que assim se não entendesse, sempre se haveria de chegar à mesma conclusão 
atendendo a que a jurisprudência e a doutrina vêm reiteradamente afirmando que apesar do carácter 
taxativo que a redacção do n.º 3 do art. 278.º do CPPT dá ao elenco dos casos de subida imediata das 
reclamações, deverá ainda admitir -se, sob pena de violação do direito à tutela judicial efectiva de direitos 
e interesses legítimos em matéria de contencioso administrativo, constitucionalmente garantido (cfr. 
art. 268.º, n.º 4, da Constituição da República), a remessa e conhecimento imediato da reclamação, e a 
consequente atribuição de carácter urgente ao processo, sempre que, sem ela, a reclamação perca toda a 
utilidade (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit. Pp. 667/669  - nota 6 ao art. 278.º do CPPT), sendo 
que os Tribunais Superiores desta Jurisdição vêm decidindo que a reclamação de acto de indeferimento 
de pedido de dispensa de prestação de garantia é precisamente um dos casos em que a subida diferida 
da reclamação lhe retira qualquer efeito útil, pois que o pedido de dispensa de prestação de garantia 
visa, exactamente, obter a suspensão da execução e obstar à penhora dos bens (cfr. os Acórdãos deste 
Tribunal de 6 de Março de 2008, rec. n.º 58/08, de 15 de Julho de 2009, rec. n.º 387/09 e de 16 de 
Agosto de 2010, rec. n.º 639/10; cfr. também o Acórdão do TCA -Norte de 28 de Janeiro de 2010, rec. 
n.º 705/09.0BEVIS).

Ora, como se consignou naquele último Acórdão se a reclamação deduzida contra o indeferi-
mento desse pedido pelo órgão de execução fiscal subir a final (ou seja, após a penhora), a decisão 
da reclamação será absolutamente inútil, pois o eventual deferimento seria de todo inócuo, já que o 
efeito produzido pela dispensa da garantia  - a suspensão da execução  - esgota -se antes da penhora, 
pois que visa evitá -la. Dito de outro modo: ao requerer a dispensa da prestação de garantia, a Exe-
cutada pretendeu suspender a execução, ou seja, pretendeu evitar a penhora. Tendo tal requerimento 
sido indeferido, se a reclamação apresentada não for imediatamente apreciada, a consequência é o 
prosseguimento da execução; e, subindo a final, já não pode produzir efeito útil, pois a subida diferida 
implica, pela sua natureza, que a execução (que se pretendia ver suspensa) prosseguiu até à concre-
tização da penhora.
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Face ao exposto, necessário é concluir que o recurso merece provimento, havendo que revogar o 
despacho recorrido e, pelo exposto, determinar que seja tramitada como processo urgente a reclamação 
deduzida.

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, revogar o despacho recorrido, 
devendo a reclamação ser tramitada como processo urgente, nos termos do disposto no n.º 5 do ar-
tigo 278.º do CPPT, baixando os autos à primeira instância para que conheça do seu mérito, se a tal 
nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Depósito do preço. Execução fiscal.

Sumário:

Na venda em processo de execução fiscal a aceitação da proposta mais vantajosa 
que foi apresentada para a aquisição do bem penhorado depende do pagamento 
de, pelo menos, 1/3 do preço no acto de abertura e aceitação das propostas, em 
harmonia com o disposto na alínea e) do artigo 256.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário (na redacção anterior à Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezem-
bro), implicando a falta de cumprimento dessa obrigação a aceitação da proposta 
de valor imediatamente inferior ou a determinação de que os bens voltem a ser 
vendidos, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 898.º do Código de 
Processo Civil.

Processo n.º 454/11 -30.
Recorrente: Paulo Lourenço Guedes Nunes.
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. PAULO LOURENÇO GUEDES NUNES, com os demais sinais dos autos, recorre para o 
Supremo Tribunal Administrativo da decisão proferida pelo TAF de Braga que julgou improcedente 
a reclamação que apresentou na execução fiscal n.º 15/1993, instaurada no Serviço de Finanças de 
Valença contra Agostinho Dias Ferreira e Maria da Conceição Fernandes Baptista, tendo por objecto 
a decisão proferida em 20.12.2010 pelo Chefe do Serviço de Finanças, de indeferimento do protesto 
que apresentou no acto de abertura e aceitação de propostas em carta fechada para aquisição do imóvel 
penhorado, protesto com o qual pretendia que não fosse aceite a proposta apresentada por Mário José 
Fernandes Pinto Furtado em virtude de este não estar presente no acto e não poder, assim, depositar 
imediatamente 1/3 do preço oferecido.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1.ª O presente recurso vem interposto da douta sentença do TAF de Braga, de “10.3.2010” que 

indeferiu a pretensão do requerente, sendo que a mesma versa exclusivamente matéria de direito.
2.ª A reclamação por si deduzida e submetida à decisão do TAF de Braga sustentava -se nos 

fundamentos de facto e de direito dela constantes e que, aqui, por economia processual, se dão por 
reproduzidos (Doc.1).

3.ª A Douta decisão ora posta em crise viola a alínea e) do artº 256.º do CPPT uma vez que o acto 
do Sr. Chefe de Finanças que era posto em crise violava a lei [alínea e) do art.º 256.º do CPPT] e, por 
isso, enfermava de nulidade nos termos dos arts 201.º n.º 1 e 909.º, n.º 1, alínea c) do CPC.

4.ª Dispunha, à data, o artº 256.º, alínea e) do CPPT (note -se que actualmente se encontra cirurgi-
camente alterado) “A venda obedece ainda aos seguintes requisitos: e) O funcionário... passará guias 
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para o adquirente depositar a totalidade do preço, ou parte deste, não inferior a um terço..”, pelo que 
é evidente a violação pela decisão posta em crise do citado preceito normativo.

5.ª Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, 5.ª edição, Vol II, pag. 573, em anotação a este artigo refere 
“Como resulta do preceituado nas alíneas e) e f) deste artigo, no processo de execução fiscal, o ad-
quirente tem depositar pelo menos um terço do preço no acto de abertura das propostas...”.

6.ª Resulta óbvio e claro da norma legal citada que o proponente terá que depositar um terço da 
totalidade do preço.

7.ª Não terá sido por mero acaso que o legislador procedeu à alteração da citada norma na lei do 
OE/2011.

8.ª Sendo certo que o proponente tem que depositar no acto, pelo menos, um terço do preço, o não 
cumprimento desta obrigação só pode ter como consequência a não produção de efeitos do acto.

9.ª A existência de nulidade processual, susceptível de afectar o acto da venda, constitui uma causa 
de nulidade desta, nos termos do nº. 1 do artº 201.º e alínea c) do n.º 1 do artº 909.º do CPC.

10.ª Como muito bem decidiu o STA no Douto Acórdão proferido no Proc. n.º 0740/08 “Na venda 
em processo de execução fiscal, se é certo que a transmissão se opera com a aceitação da proposta, 
também é verdade que a mesma só se concretiza com o depósito imediato da totalidade do preço ou, 
pela menos de um terço dessa totalidade” e “Quer isto dizer que, para nós, a transmissão do proprie-
dade, na execução fiscal, comporta sempre um elemento  - a aceitação do proposto pelo proponente 
 - mas complementada necessariamente com a entrega imediata de pelo menos um terço da valor da 
totalidade do preço” e, ainda “A não se entender assim, o comprador (então proponente) ficava, em 
processo de execução fiscal, numa situação claramente privilegiada, não se compaginando uma tal 
interpretação com os legítimos interesses da Fazenda Nacional”.

11.ª No mesmo sentido o acórdão do STA  - Proc. n.º 01107/08 “Da conjugação de todos estes 
preceitos legais, somos levados a concluir que deve entender -se que, na venda em processo de execu-
ção fiscal, se é certo que a proponente tem que depositar um terço do preço, o não cumprimento desta 
obrigação só pode ter coma consequência a não produção de efeitos da venda, a aceitação da proposta 
de valor imediatamente inferior ou a determinação de que os bens voltem a ser vendidos mediante 
novas propostas em carte fechada um por negociação particular”.

12.ª Contrariamente à Lei e à jurisprudência do STA, decidiu o Tribunal recorrido que “Caso seja 
a melhor proposta, e não estando presente o proponente, nada impede que o bem a vender lhe seja 
adjudicado, por isso será lhe dado o prazo de 15 dias para depositar a totalidade do preço, ou parte 
dele, em cumprimento do disposto na alíneas e) do artº 256.º do CPPT”, razão pela qual deverá ser 
revogada a Douta Decisão posta em crise.

Pelo exposto, e com o Mui Douto suprimento de V. Ex.ªs deverá ser julgado procedente o presente 
recurso e em consequência ser revogado o acto posto em crise.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser conce-

dido provimento ao recurso e revogada a decisão recorrida, por entender, em suma, que:
«(...) a redacção do art.º 256º do Código de Procedimento e Processo Tributário (então em vi-

gor) não permite a interpretação que lhe é dada pela sentença recorrida. É que a parte final daquele 
normativo pressupõe que se tenha efectuado o pagamento imediato referido na parte inicial da norma, 
sendo que a falta de tal depósito não permitirá que seja feito uso da notificação prevista na parte final 
da respectiva alínea e).

Também o Cons. Jorge Lopes de Sousa sublinha no seu Código de Procedimento e Processo Tri-
butário, anotado, 5ª edição, II vol. pag. 573, que do preceituado nas alínea e) e f) daquele normativo 
resulta que «no processo de execução fiscal o adquirente tem de depositar pelo menos2 um terço do 
preço no acto de abertura das propostas, em operações de tesouraria, à ordem do órgão de execução 
fiscal».

Verifica -se, pois, a irregularidade processual denunciada.
Mas será que afecta o valor do acto?
Resulta do disposto nos arts. 257º, n.º 1, alínea c) do CPPT, 909º e 201º do CPC que pode ser 

requerida a anulação da venda se tiver ocorrido relativamente ao acto de venda ou aos actos pre-
paratórios a ela respeitantes qualquer omissão de acto ou formalidade prescrita na lei, desde que a 
irregularidade possa ter influência na venda (nºs. 1 e 2 do último normativo referido).

A regra do artº 201º, n.º 1 do Código de Processo Civil é a de que se a lei não prescrever ex-
pressamente que ele tem como consequência a invalidade do acto, o vício do acto processual só deve 
produzir nulidade quando dele resulte prejuízo para a relação jurídica contenciosa.

Ora não há dúvida que a irregularidade processual em causa pode ter influência na venda, na 
medida em que a falta de depósito daquela 1ª prestação faz incorrer o proponente, por imperativo 
da alínea e) do art.º 256º, nas sanções cominadas no art.º 898º do Código de Processo Civil. E essas 
consequências podem ser a não produção de efeitos da venda, a aceitação da proposta de valor ime-
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diatamente inferior ou a determinação que os bens voltem a ser vendidos mediante novas propostas 
em carta fechada ou por negociação particular.

Termos em que somos de parecer que se verifica irregularidade com influência na decisão do 
processo, pelo que o recurso merece provimento, devendo ser revogada a sentença recorrida.».

1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre decidir as questões colocadas.

2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Por despacho de 20.10.2010, do Chefe de Finanças de Valença, foi indeferida a reclamação do 

ora reclamante, conforme documento de fls. 37 dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzido 
para os efeitos legais;

2. No âmbito do processo de execução fiscal n.º 15/1993, foi anunciada a venda, através de editais, 
do artº 1558º, fracção EZ, descrita na Conservatória do Registo predial com o n.º 97/19980420 EZ 
(fls. 2 dos autos);

3. Em 15.12.2010, foram abertas as propostas, no Serviço de Finanças de Valença, na qual estava 
presente Ivete Maria da Cunha Mendes, em representação do ora reclamante, e Igor Manuel Araújo 
Alves (fls. 36 dos autos);

4. Foram apresentadas propostas por Paulo Lourenço Guedes Nunes, Manuel Araújo Alves, Mário 
José Fernandes Pinto Furtado, e por Maria Dulce Caldas Martins Duas;

5. A proposta mais vantajosa foi a proposta submetida pela Internet pelo contribuinte n.º … Mário 
José Fernandes Pinto Furtado, o qual não se encontrava presente no acto de abertura das propostas;

6. O Reclamante, através da sua representante, apresentou, no acto, reclamação pondo em causa 
a aceitação da proposta vencedora dado que não estando presente o proponente, um dos pressupostos 
constante no edital é de que no acto da aceitação das propostas tem que obrigatoriamente ser depositado 
no mínimo 1/3 no acto da aceitação (fls. 36 dos autos);

7. A reclamação foi apreciada, pelo Chefe de Serviços de Valença, em 20.12.2010, na qual con-
siderou que “(...) As normas constantes da 1.8 parte da alínea e) do art.º 256.º do CPPT só podem 
ser entendidas no caso de o proponente se encontrar presente. Não estando presente será notificado 
para, no prazo de 15 dias, efectuar o pagamento da totalidade do preço nos termos da 2.º parte do 
referido preceito. Sendo certo que a venda só se concretiza com o depósito da totalidade do preço e dos 
impostos incidentes sobre o acto. Inexistindo assim qualquer nulidade nos termos do art.º 201.º e 909.º 
do CPC.(...)”  - fls. 37 dos autos que se aqui se dá por integralmente reproduzido para os efeitos legais;

8. O presente acto foi notificado ao Reclamante, através da mandatária, em 23.12.2010 (fls. 38 
e 39 dos autos);

9. A fracção EZ, descrita na Conservatória do Registo Predial com o n.º 97/19980420 EZ ainda 
não foi vendida;

10. A presente reclamação foi interposta em 27.12.2010.
3. As questões em análise no presente recurso são as de saber se a aceitação da proposta mais 

vantajosa para venda do bem penhorado em processo de execução fiscal depende de o respectivo 
proponente estar presente no acto de abertura e aceitação das propostas para que possa proceder ao 
depósito imediato de uma quantia não inferior a 1/3 da totalidade do preço oferecido, e a de saber quais 
as consequências da falta desse depósito imediato.

Na execução fiscal aqui em causa o Chefe do Serviço de Finanças procedeu à abertura das cinco 
propostas apresentadas para a aquisição do imóvel penhorado, tendo concluído que a mais vantajosa 
era a que fora submetida via internet por Mário José Fernandes Pinto Furtado, secundada pela proposta 
de Paulo Lourenço Guedes Nunes. Segundo consta da respectiva acta, a fls. 36, «pela representante do 
proponente Paulo Lourenço Guedes Nunes foi apresentada reclamação pondo em causa a aceitação 
da proposta vencedora dado que não estando presente o citado proponente, um dos pressupostos cons-
tante no edital é de que no acto da aceitação das propostas tem que obrigatoriamente ser depositado 
o mínimo de 1/3 do preço. Como o proponente não está presente não dá cumprimento aos normativos 
legais e anunciados, violando assim o acto de aceitação da proposta as normas constantes do CPPT. 
Pelo Chefe do Serviço de Finanças foi dito que remete a decisão para posterior momento, a qual será 
notificada ao reclamante.».

Posteriormente, em 20.12.2010, o Chefe do Serviço de Finanças indeferiu esse protesto/ reclama-
ção, com a seguinte argumentação (fls. 37): «No acto da abertura e apreciação das propostas, apenas 
se encontrava presente a representante legal do proponente Paulo Lourenço Guedes Nunes, com 
procuração nos autos. Por esta, nos termos do art.º 895.º do CPC, foi deduzida reclamação quanto à 
aceitação da proposta, cujos fundamentos foram exarados em acta a fls. (...) Alega, em síntese, que 
consta do edital publicitativo da venda a obrigatoriedade de depósito no acto de, pelo menos 1/3 do 
valor oferecido, pelo que, não estando presente o proponente e não cumprindo, por isso, o que se refere, 
não deverá ser aceite a proposta deste, mas sim a do seu representado.

Sem razão como se verá.
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As normas constantes da 1ª parte da alínea e) do art. 256.º do CPPT só podem ser entendidas no 
caso de o proponente se encontrar presente. Não estando presente será notificado para, no prazo de 15 
dias, efectuar o pagamento da totalidade do preço nos termos da 2ª parte do referido preceito. Sendo certo 
que a venda só se concretiza com o depósito da totalidade do preço e dos impostos incidentes sobre o acto.

Inexistindo assim qualquer nulidade nos termos do art.º 201.º e 909.º do CPC.
Mas mesmo que existisse nunca teria como consequência a aceitação da proposta do Paulo 

Lourenço Guedes Nunes, antes se impondo a marcação de nova venda, nos termos do art.º 898.º nº. 3 
do CPC. (...)

Nestes termos indefere -se a reclamação apresentada e, consequentemente, mantém -se a decisão 
de aceitação da proposta do Mário José Fernandes Pinto Furtado.».

Desta decisão, que manteve o acto de aceitação da proposta apresentada via internet, foi interposta 
reclamação para Tribunal, tendo o Representante da Fazenda Pública informado que em face da dedução 
desta reclamação o proponente vencedor não chegou a ser notificado para depositar a totalidade do 
preço, pelo que a venda ainda não se concretizou (cfr. fls. 64).

Segundo o Reclamante, a decisão deve ser anulada porquanto a aceitação da proposta mais van-
tajosa sem o pagamento de, pelo menos, 1/3 do preço, viola o disposto na alínea e) do artigo 256.º do 
CPPT, devendo ser aceite a proposta por si apresentada ou, em alternativa, determinada nova venda. 
Terminou pedindo que fosse «dado provimento à presente reclamação e, consequentemente, ser aceite 
a proposta do reclamante ou que o bem volte a ser colocado à venda (n.º 3 do art.º 898.º do CPC.)».

A decisão recorrida julgou improcedente a reclamação, argumentando que «(...)Da conjugação do 
art.º 253.º e art.º 256.º do CPPT, não resulta a obrigatoriedade dos proponentes estarem presentes no 
acto de aberturas de propostas. Embora os editais refiram que no acto da venda deverá ser depositado 
a importância de 1/3 do valor, não se pode concluir que a presença é obrigatória. Na modalidade da 
venda por propostas em carta fechada, quem apresenta propostas de aquisição de bem penhorado não 
está obrigado a comparecer no acto de abertura das mesmas para que a sua proposta seja considerada. 
Caso seja a melhor proposta, e não estando presente o proponente, nada impede que o bem a vender 
lhe seja adjudicado, para isso será lhe dado, no prazo de 15 dias, para depositar a totalidade do preço, 
ou parte dele em cumprimento do disposto no alínea e) do art.º 256.º do CPPT.(...)».

Discordando do assim decidido, vem o Recorrente sustentar que a sentença incorreu em erro de 
julgamento por errada interpretação do artigo 256.º, alínea e), do CPPT.

Vejamos.
Esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo pronunciou -se já várias vezes sobre a inter-

pretação do artigo 256.º, alínea e), do CPPT, na redacção anterior à Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de De-
zembro (Orçamento de Estado para 2011), designadamente nos acórdãos proferidos em 24.09.2008 e 
em 25.06.2009, nos Proc. n.º 0740/08 e n.º 1107/08, respectivamente, no sentido de que ela obriga ao 
depósito imediato da totalidade do preço pelo proponente vencedor, ou, pelo menos, de uma parte deste, 
não inferior a um terço, sob pena de a venda não poder produzir efeitos e ter de ser aceite a proposta 
de valor imediatamente inferior ou ter de ser determinado que os bens voltem a ser vendidos mediante 
novas propostas em carta fechada ou por negociação particular.

Não descortinamos razões para divergir desse entendimento, pelo que seguiremos de perto a 
motivação jurídica do acórdão de 25.06.2009, onde ficou escrito o seguinte:

«A norma que aqui está em causa é a do artº 256º, alínea e) do CPPT que dispõe que “o funcio-
nário competente passará guia para o adquirente depositar a totalidade do preço, ou parte deste, não 
inferior a um terço, em operações de tesouraria, à ordem do órgão de execução fiscal, e, não sendo 
feito todo o depósito, a parte restante será depositada no prazo de 15 dias, sob pena das sanções 
previstas no processo civil”.

Em anotação a este artigo, escreve Jorge Sousa, in CPPT, 5ª ed., vol. II, pág. 573, que, “como 
resulta do preceituado nas alíneas e) e f) deste artigo, no processo de execução fiscal o adquirente 
tem de depositar pelo menos um terço do preço no acto de abertura das propostas, em operações de 
tesouraria, à ordem do órgão de execução fiscal, e, não sendo feito todo o depósito, a parte restante 
será depositada no prazo de 15 dias, que pode ser prorrogado pelo órgão de execução fiscal até seis 
meses…, sob pena das sanções previstas na lei processual civil”.

Daqui resulta que, no acto de abertura das propostas, o adquirente terá que depositar, pelo menos, 
uma quantia não inferior a um terço da totalidade do preço.

Já vimos, que tal não aconteceu, uma vez que aquele esteve ausente nesse momento.
Quais as consequências?
Na execução comum, o problema está resolvido, uma vez que o proponente/adquirente deve ne-

cessariamente juntar à proposta, como caução, cheque visado ou garantia bancária, correspondente 
a 20% desse valor, sem o que a sua proposta não será admitida  - artº 897º, n.º 1 do CPC.

Isto não é assim, já o vimos, no processo de execução fiscal, já que o adquirente é obrigado a 
depositar pelo menos um terço do preço no acto de abertura das propostas.
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Estabelece o artº 898º, n.º 3 do CPC, que “ouvidos os interessados na venda, o agente da exe-
cução pode, porém, determinar, no caso previsto no n.º 1, que a venda fique sem efeito, aceitando a 
proposta de valor imediatamente inferior ou determinando que os bens voltem a ser vendidos mediante 
novas propostas em carta fechada ou por negociação particular, não sendo o proponente ou preferente 
remisso admitido a adquiri -los novamente e perdendo o valor da caução constituída nos termos do 
n.º 1 do artigo 897.º”.

Da conjugação de todos estes preceitos legais, somos levados a concluir que deve entender -se 
que, na venda em processo de execução fiscal, se é certo que o proponente tem que depositar um terço 
do valor do preço, o não cumprimento desta obrigação só pode ter como consequência a não produção 
de efeitos da venda, a aceitação de proposta de valor imediatamente inferior ou a determinação que os 
bens voltem a ser vendidos mediante novas propostas em carta fechada ou por negociação particular.

Contudo, não foi isto que aconteceu no caso em apreço.
Já vimos que o proponente, que apresentou a sua proposta, não depositou no acto qualquer 

importância. Não obstante, a administração tributária notificou aquele para fazer o depósito da tota-
lidade do preço, no prazo de 15 dias, o que veio realmente a acontecer e em consequência do que lhe 
adjudicou o imóvel penhorado.

Por isso e na sequência da falta de pagamento do preço da venda, a omissão dos actos refe-
ridos no predito artº 898º, n.º 3, podendo ter influência na decisão do processo, não pode deixar de 
considerar -se nulidade processual (cfr. artº 201º, n.º 1 do CPC), que afecta os actos que deles dependem, 
designadamente os relativos á venda.

A existência de uma nulidade processual susceptível de afectar o acto da venda, constitui uma 
causa de nulidade desta, nos termos do referido n.º 1 do artº 201º e da alínea c) do n.º 1 do artº 909º 
do CPC, aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º 1 do artº 257º do CPPT.

Assim, têm de ser anulados todos os actos posteriores ao despacho que ordenou a venda por pro-
postas em carta fechada, relativos ao acto da venda. A não se entender assim, o comprador/proponente 
ficava, no processo de execução fiscal, em situação claramente privilegiada, não se compaginando tal 
interpretação com os legítimos interesses da Fazenda Pública.».

É este entendimento que ora se reitera.
Neste contexto, e visto que a venda judicial não chegou a ser efectuada, não tendo sido, sequer, 

notificado o proponente Mário José Fernandes Pinto Furtado para proceder ao depósito do preço, bas-
tará anular a decisão reclamada com fundamento na sua ilegalidade por ofensa da norma contida no 
artigo 256.º, alínea d), do CPPT, ou preterição de formalidade prescrita na lei, não sendo necessário 
anular quaisquer actos posteriores ou recorrer ao regime contido no artigo 201.º do CPC.

Da anulação do acto reclamado resulta o dever, para o órgão da execução, de proferir novo des-
pacho, de deferimento do protesto/reclamação formulado pelo proponente Paulo Lourenço Guedes 
Nunes, com a consequente obrigação de cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 898.º do CPC, 
aceitando a proposta por este apresentada (por ser a de valor imediatamente inferior) ou determinando 
que os bens voltem a ser vendidos.

4. Nestes termos, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar totalmente 
procedente a reclamação, com a consequente anulação do acto reclamado.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — António Calhau. 

 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Prescrição. Causas de interrupção e suspensão.

Sumário:

 I — A redacção actual do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, estabelecendo expressamente que 
a interrupção se opera uma única vez, aplica -se apenas aos factos interruptivos ve-
rificados após o início da vigência do diploma que introduziu a alteração da norma.

 II — A revogação do n.º 2 do artigo 49.º da LGT (cessação do efeito interruptivo do 
prazo de prescrição) pela Lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, 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.
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 III — A prestação de garantia, aliada à pendência da impugnação, suspendendo a 
execução até à decisão do pleito, determina também a suspensão do prazo de 
prescrição, conforme resulta do disposto no n.º 4 do artigo 49.º da LGT e 169.º, 
n.º 1 do CPPT.

Processo n.º 465/11 -30.
Recorrente: Sorriso — Empresa de Trabalho Temporário, 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 – Sorriso – Empresa de Trabalho Temporário, SA, com os sinais dos autos, não se conformando 
com a decisão da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente a reclamação 
por si apresentada do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Loures 1 que indeferiu o pedido 
de declaração da prescrição da dívida de IRC de 1996, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

1. A sentença recorrida padece de erro na apreciação e na aplicação das normas jurídicas, pelo 
que deve a mesma ser revogada, declarando -se prescrita a dívida exequenda em causa no processo de 
reclamação judicial instaurado pela ora Recorrente.

2. Nos termos do art.º 297.º do CC, o prazo de prescrição aplicável é o prazo de 8 anos previsto 
na LGT, contado desde a data da sua entrada em vigor – 1 de Janeiro de 1999.

3. Com excepção do prazo em si, todo o regime prescricional aplicável é o previsto no art.º 34.º do 
CPT, pelo que relevam apenas as causas de interrupção ou suspensão a que este normativo atribuía essa 
relevância (cf. Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 19/02/2008, no proc. 2122/07).

4. O primeiro facto interruptivo ocorreu em 24 de Julho de 2001, com a instauração da execução.
5. Contado o prazo de prescrição desde a entrada em vigor da LGT, em 1 de Janeiro de 1999, o 

lapso de tempo entre esta data e 24 de Julho de 2001 (data da interrupção por efeito da instauração da 
execução) foi de 2 anos, 6 meses e 24 dias, faltando, para se completar o prazo de prescrição, 5 anos, 
5 meses e 6 dias.

6. Mesmo antes do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, na redacção introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, de 
29 de Dezembro, a jurisprudência dominante vinha já considerando – e bem! – que apenas o primeiro 
facto interruptivo releva, não havendo interrupções sucessivas da prescrição (Acórdãos do Supremo 
Tribunal Administrativo de 09/08/2006, no proc. 0808/06; de 20/09/2006, no proc. 997/05; de 12/12/2006, 
no proc. 955/06; de 17/01/2007, no proc. 01129/06 e Acórdãos do Tribunal Central Administrativo 
Norte de 30/04/2008, no proc. 81/08; de 12/10/2006, no proc. 367/04 e de 12/10/2006, no proc. 837/04).

7. Esta posição jurisprudencial – que não foi, em manifesto erro na aplicação de direito, seguida 
pelo ilustre Tribunal a quo – é a que melhor espelha o espírito da norma e constitui jurisprudência 
minoritária.

8. Aliás, foi precisamente na senda da corrente jurisprudencial dominante – a antes citada – que 
o legislador entendeu consagrar em letra de lei (através da Lei 63 -A/2006, de 29 de Dezembro) a regra 
de que a interrupção tem lugar uma única vez.

9. Após as penhoras realizadas em 31 de Outubro de 2001 o processo de execução esteve parado 
por período superior a um ano (sem que tal paragem seja imputável à Recorrente).

10. Assim, e porque apenas o primeiro facto interruptivo releva, a interrupção produzida em 24 de 
Julho de 2001 com a instauração da execução degenerou em suspensão porque o processo de execução 
esteve parado mais de um ano entre 31 de Outubro de 2001 (data das penhoras) e 31 de Outubro de 
2002 (um ano depois), por motivos exclusivamente imputáveis à AT e totalmente alheios à Recorrente, 
razão pela qual deve somar -se o período decorrido até à interrupção ao período decorrido após o termo 
da suspensão (em 31 de Outubro de 2002).

11. O prazo de prescrição retomou a sua contagem (porque cessou o efeito interruptivo) em 31 de 
Outubro de 2002, pelo que, contrariamente ao que afirma o ilustre Tribunal a quo, o prazo de oito anos 
de prescrição ocorreu em 6 de Abril de 2008 (5 anos, 5 meses e seis dias depois).

12. E refira -se que, embora a Reclamante haja requerido a suspensão do processo executivo em 
9 de Agosto de 2001, o processo executivo apenas foi legalmente suspenso em 22 de Outubro de 2007.

13. Ora, não pode – contrariamente ao que parece afirmar o ilustre Tribunal a quo – considerar -se 
que a garantia prestada em 2007 fez suspender o prazo de prescrição (cf. Acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Sul de 09/05/2006 no recurso n.º 2353/99).

14. É que respeitando a dívida ao exercício de 1996, só por motivos exclusivamente imputáveis à 
AT foi a liquidação emitida 5 anos depois (em 21/03/2001), pelo que é exclusivamente imputável à AT 
que apenas em 2001 haja sido instaurada a execução, da mesma forma que é exclusivamente imputável 
à AT que apenas em 2007 haja sido prestada garantia e suspenso o processo executivo.
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15. Reportando -se o facto tributário a um período em que vigorava ainda (e vigorou durante mais 
dois anos) o CPT, e aplicando -se este, como vimos, à contagem do prazo de prescrição (com excepção 
do prazo em si), e tendo o processo executivo vindo a ser instaurado apenas em 2001 e a garantia pedida 
e prestada muito mais tarde – em 2007 – é falacioso pretender que em 2007 se suspendeu a execução 
fiscal em virtude de uma reclamação deduzida em 2001 ou mesmo de uma impugnação deduzida em 
2003.

16. Deverá, pois, ser reconhecida a prescrição da dívida aqui em causa, por decurso do prazo 
de 8 anos introduzido pela LGT, aplicável de acordo com o disposto no art.º 297.º do CC e contado 
nos termos do CPT, por ser este que rege a dívida na medida em que estava em vigor à data do facto 
tributário, revogando -se em consequência a sentença recorrida.

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

improceder.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Na decisão recorrida, mostra -se assente a seguinte factualidade:
A) Na sequência de acção de inspecção efectuada à Reclamante, foi emitida a liquidação adicional 

n.º 2001 8310003047, respeitante a IRC relativo ao exercício de 1996, cuja data limite de pagamento 
foi fixada em 23/5/2001 – cf. fls. 46;

B) Corre termos no Serviço de Finanças de Loures 1, contra a ora Reclamante, o processo de 
execução fiscal n.º 15202200101016407 para cobrança da quantia de € 128 612,69, proveniente da 
liquidação adicional identificada em A) – cf. documento de fls. 45;

C) O referido processo foi autuado em 24/7/2001 – cf. fls. 45;
D) A Executada foi citada em 31/7/2001 – cf. fls. 47 a 49;
E) Em 8/8/2001 a Reclamante apresentou reclamação graciosa tendo por objecto a liquidação 

identificada em A) – cf. fls. 50;
F) Em 9/8/2001 a Reclamante requereu que o processo identificado em B) fosse suspenso até à 

apreciação da reclamação graciosa, indicando bens para penhora (equipamento informático e de escri-
tório, e direito ao trespasse) – cf. fls. 55;

G) Em 31/10/2001 foi efectuada a penhora de bens móveis relacionados em lista anexa ao auto de 
penhora, correspondente aos bens indicados pela reclamante, que se dá por integralmente reproduzida, 
para garantia da quantia exequenda e acrescido – cf. fls. 56;

H) Não se conformando com o indeferimento da reclamação indicada em E), em 14/4/2003 a 
Reclamante apresentou impugnação judicial que correu termos no Tribunal Tributário de Lisboa, com 
o n.º 353/03 – cf. fls. 62 a 69;

I) Tal impugnação seguiu os seus trâmites normais até 10/1/2005, data em que esteve parada até 
7/12/2006 – cf. fls. 551 e 552 daqueles autos;

J) Após notificação para o efeito, veio a Reclamante a prestar garantia bancária em 22/10/2007;
K) Em 12/11/2008 foi proferida sentença julgando improcedente a acção identificada em H) – cf. 

fls. 71;
L) A Reclamante apresentou recurso de tal decisão em 20/11/2008 – cf. fls. 79;
M) Em 19/1/2009 a Reclamante requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Loures 1 que re-

conhecesse a prescrição da dívida de IRC de 1996 e, em consequência, ordenasse a extinção dos autos 
de execução – cf. fls. 133;

N) Por despacho de 13/7/2010 foi a pretensão da Reclamante indeferida – cf. fls. 34;
O) A Reclamante deduziu a presente acção de reclamação de tal despacho em 28/7/2010 – cf. 

fls. 5 dos autos.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa 

que julgou improcedente a reclamação judicial do indeferimento do requerimento arguindo a prescrição 
da dívida exequenda apresentado pela ora recorrente junto do órgão de execução fiscal.

Alega a recorrente que tal decisão padece de erro na apreciação e na aplicação das normas jurídi-
cas, pelo que deve a mesma ser revogada, declarando -se prescrita a dívida em causa, referente a IRC 
do exercício de 1996.

Vejamos. Nos termos do artigo 34.º do CPT, o prazo de prescrição de tal dívida era, então, de 
dez anos, contando -se desde o início do ano seguinte àquele em que ocorreu o facto tributário, ou seja, 
neste caso, desde 1/1/1997.

Com a entrada em vigor da LGT em 1/1/1999, o referido prazo de prescrição passou a ser de 
apenas oito anos.

Nos termos do artigo 297.º, n.º 1, do Código Civil, “a lei que estabelecer, para qualquer efeito, 
um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem 
em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei 
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar”.
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Assim, neste caso, por não faltar menos tempo para o prazo se completar é aplicável o prazo previsto 
na lei nova, mas o mesmo só se conta a partir da entrada em vigor desta, ou seja, a partir de 1/1/1999.

Havendo sucessão de leis no tempo, a lei nova é competente para determinar os efeitos sobre o 
prazo de prescrição que têm os factos que ocorrem na sua vigência, por força do disposto no artigo 12.º 
do Código Civil.

Antes da alteração introduzida pela Lei 53 -A/2006, de 29/12, que entrou em vigor em 1/1/2007, 
dispunha o artigo 49.º da LGT, no seu n.º 1, que a citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a im-
pugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompiam a prescrição.

No caso em apreço, tendo -se o prazo de prescrição iniciado em 1/1/1999, o mesmo, desde logo, 
foi interrompido com a citação da executada, ocorrida em 31/7/2001.

Mas, como ressalta do probatório, outros factos interruptivos se sucederam: reclamação graciosa 
apresentada em 9/8/2001 e impugnação judicial deduzida em 14/4/2003.

Ocorrendo várias causas de interrupção da prescrição antes da entrada em vigor da nova redacção 
do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, introduzida pelo artigo 89.º da Lei 53 - A/2006, de 29/12, devem todas 
elas ser consideradas (v. acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA de 28/5/2008, 
proferido no recurso n.º 840/07).

A redacção actual do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, estabelecendo expressamente que a interrupção 
se opera uma única vez, aplica -se apenas aos factos interruptivos verificados após o início da vigência 
do diploma que introduziu a alteração da norma.

O facto interruptivo inutiliza para a prescrição o prazo decorrido até à sua verificação e o novo 
prazo só começa a correr com a decisão final (processo de natureza administrativa), a decisão que 
puser termo ao processo de execução fiscal ou o trânsito em julgado da decisão (processo judicial)  - v. 
artigos 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º 1 do CC e Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, e Notas 
sobre a aplicação no tempo das normas sobre prescrição da obrigação tributária.

É certo que a paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao su-
jeito passivo faz, porém, cessar, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo 49.º da LGT, o efeito previsto no 
seu número 1, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido 
até à data da autuação.

Ainda que o processo executivo tenha estado parado por motivo alheio à reclamante, ora recor-
rente, desde 31/10/2001, e que a referida paragem tenha feito cessar o efeito interruptivo da citação 
da executada, convertendo -o em suspensão, há que ter em atenção que em 14/4/2003 foi deduzida 
impugnação judicial, determinando nova interrupção do prazo prescricional.

Tal impugnação esteve, também, parada desde 10/1/2005 até 7/12/2006 por motivo alheio à im-
pugnante (v. alínea I) do probatório).

A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo 
faz cessar, como supra se disse, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo 49.º da LGT, o efeito previsto no 
seu número 1, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido 
até à data da autuação.

Há que ter em conta ainda que a revogação do n.º 2 do artigo 49.º da LGT (cessação do efeito 
interruptivo do prazo de prescrição) pela Lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, 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.

Por último, atente -se que em 22/10/2007 a reclamante prestou garantia bancária com vista à suspen-
são da execução e, assim sendo, a prestação de garantia, aliada à pendência da impugnação, suspendeu a 
execução até à decisão do pleito que no caso dos autos aguarda decisão em sede de recurso (v. alínea L) 
do probatório), conforme resulta do disposto no n.º 4 do artigo 49.º da LGT e 169.º, n.º 1 do CPPT.

E, tendo o processo de execução fiscal ficado suspenso, o prazo de prescrição também ficou sus-
penso (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).

Razão por que, contado o prazo de prescrição de oito anos aqui aplicável de 1/1/1999 até 31/7/2001 
(data da citação da executada) e somado tal prazo com o decorrido depois de 31/10/2002 (um ano após 
a data em que o processo executivo esteve parado) até 14/4/2003 (data em que foi deduzida impug-
nação judicial) e ainda com o que decorreu de 10/1/2006 (um ano após a paragem da impugnação) 
até 22/10/2007 (data em que foi prestada garantia), é evidente que o mesmo ainda se não completou.

Improcedem, desta forma, as alegações de recurso apresentadas pela reclamante.
Pelo contrário, a decisão recorrida ao considerar a dívida ainda não prescrita e, consequentemente, 

julgar a reclamação improcedente não merece, por isso, qualquer reparo.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão 
de Pinho. 
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 Acórdão de 25 de Maio de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Revisão oficiosa da liquidação por iniciativa da administração 
fiscal. Artigo 94.º, n.º 1, alínea a) do CPT. Reporte de prejuízos. Dedução de pre-
juízos. Métodos indiciários. Artigo 46.º, n.º 2 do Código do IRC (actual n.º 2 do 
artigo 52.º do Código do IRC).

Sumário:

 I — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º do CPT a revisão ofi-
ciosa dos actos tributários terá lugar se a revisão for a favor da administração 
fiscal, com base em novos elementos não considerados na liquidação e dentro do 
prazo de caducidade, entendendo -se como novos os elementos não considerados 
na liquidação revista e não apenas os factos e elementos de prova até então des-
conhecidos da Administração fiscal.

 II — O artigo 46.º, n.º 2 do Código do IRC não proíbe que, num exercício em que o lucro 
tributável é apurado a partir da contabilidade do sujeito passivo, sejam deduzidas 
perdas de anos anteriores, ainda que apuradas por métodos indirectos.

Processo n.º 865/10 -30.
Recorrente: Portopal — Madeiras e Derivados, 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  - PORTOPAL  - MADEIRAS E DERIVADOS, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este 

Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, de 14 de Junho de 2010, que 
julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra a liquidação adicional n.º 8310019869, 
referente a IRC de 1995, derrama e juros compensatórios, apresentando as seguintes conclusões:

1. A liquidação impugnada substitui anterior liquidação adicional feita com base nos mesmos e 
exactos elementos conhecidos e em poder da administração (factos e meios de prova).

2. A interpretação da lei fiscal por parte da administração não constitui um elemento objectivo 
da liquidação e por isso nunca pode fundar a revisão oficiosa.

3. Não há assim quaisquer novos elementos que sirvam de base à liquidação impugnada, que 
ofende os normativos legais dos art.ºs 17º, b), 18º e 94º, 1, a) do CPT.

Por outro lado, sem prescindir,
4. A decisão recorrida, na parte em que nega o reporte dos prejuízos apurados no exercício do 

ano de 1993 por dedução aos lucros fiscais apurados no exercício do ano de 1995, com fundamento em 
terem sido aqueles prejuízos apurados por métodos indirectos ou indiciários, faz errada interpretação 
e aplicação das normas do artº 46º do CIRC.

5. Aquele entendimento contraria a interpretação conforme à letra da norma e à vontade expressa 
pelo legislador,

6. é incompatível com a regra da solidariedade dos exercícios fiscais e com os princípios consti-
tucionais da tributação conforme à capacidade contributiva e de acordo com o rendimento real,

7. e resolve -se em aplicação analógica da regra do n.º 2 do artº 46º do CIRC, em violação das 
disposições legais dos artºs 8º e 11º, n.º 4 da LGT.

Deve consequentemente e por via do presente recurso revogar -se a sentença recorrida e substituí-
-la por decisão que anule a liquidação impugnada com todas as devidas e legais consequências, como 
foi inicialmente peticionado.

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 impugnação judicial deduzida 

contra liquidação de IRC (exercício de 1995), derrama e juros compensatórios, no montante global 
de 11 097 811$00

Fundamentação
1. Merece a nossa adesão a pronúncia expressa na fundamentação da sentença recorrida sobre a 

questão da legalidade da revisão oficiosa da liquidação n.º 8920006221, de onde resultou a liquidação 
n.º 8310019869, objecto da impugnação judicial impugnada (art. 94º alínea a) CPT).
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2. A jurisprudência do STA -SCT tem consolidado em numerosos acórdãos o entendimento de que 
o art. 46º n.º 2 CIRC (actual art. 47º nº2 CIRC) não proíbe a dedução de prejuízos fiscais de exercícios 
anteriores, apurados por métodos indirectos, num exercício em que o lucro tributável é apurado a partir 
da contabilidade do sujeito passivo (cf. Acórdãos 9.11.2005 processo n.º 495/05; 23.11.2005 processo 
n.º 827/05; 25.01.2006 processo n.º 1026/05; 7 -06.2006 processo n.º 351/06; 22.11.2006 processo 
n.º 1234/05; 10.01.2007 processo n.º 589/06)

Escreveu -se em termos conclusivos no aresto proferido no processo n.º 495/05 (após explanação 
de argumentação perfunctória e convincente):

«Em súmula, a expressão do número 1 do artigo 46º do CIRC «(…) prejuízos apurados (…) nos 
termos das disposições anteriores» não significa que só os prejuízos apurados na base da contabilidade 
do sujeito passivo são dedutíveis. Deve ser entendida como referência global ao conjunto normativo 
que o Código dedica à incidência do imposto (artigos 1.º a 7º), isenções (artigos 8º a 14º) e determi-
nação da matéria colectável, sendo certo que, antes do art. 46º citado, o art. 16º aponta a existência 
de dois métodos de determinação da matéria colectável: com base na declaração do contribuinte e 
por obra da Administração. Ou seja, o uso da expressão «nos termos das disposições anteriores» não 
é sinal excludente do apuramento da matéria colectável por métodos indiciários». (…) o número dois 
(do art. 46º CIRC) estabelece um limite à aplicação desta regra: a dedutibilidade dos prejuízos não 
é permitida nos exercícios em que o lucro tributável seja apurado com base em métodos indiciários. 
Ainda assim, os prejuízos fiscais pretéritos não deixam de poder ser deduzidos, dentro do referido limite 
de seis anos, em qualquer exercício em que o lucro tributável seja apurado sem recurso a métodos 
indiciários».

A liquidação impugnada deve ser reformada, na exacta medida resultante da desconsideração da 
dedução do prejuízo fiscal do exercício de 1993 no lucro tributável do exercício de 1995.

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da procedência 

da impugnação judicial e da reforma da liquidação (nos termos enunciados na fundamentação).
Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público (fls. 155 e 156 dos autos), nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4  - Questões a decidir
Importa decidir em primeiro lugar se, como alegado, a liquidação impugnada é ilegal, em virtude 

da revisão oficiosa que está na sua origem não se basear em novos elementos, e, por isso, alegadamente 
violar os artigos 17.º alínea b), 18.º e 94.º n.º 1, alínea a) do Código de Processo Tributário (CPT) (cfr. 
as conclusões 1 a 3 das alegações de recurso).

Improcedendo a primeira questão, haverá que considerar se, como alegado (cfr. as conclusões 4 a 
7 das alegações de recurso), a decisão recorrida, na parte em que nega o reporte dos prejuízos apurados 
no exercício do ano de 1993 por dedução aos lucros fiscais apurados no exercício do ano de 1995, 
com fundamento em terem sido aqueles prejuízos apurados por métodos indirectos ou indiciários, fez 
errada interpretação e aplicação do disposto no então artigo 46.º do Código do IRC (CIRC).

5  - Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro objecto de recurso foram fixados 
os seguintes factos:

1. A impugnante apresentou a declaração modelo 22, referente ao exercício de 1993, na qual 
declarou um prejuízo fiscal de 83.592.467$00, conforme documento de fls. 18/21 que se dá por inte-
gralmente reproduzido.

2. A impugnante apresentou a declaração modelo 22, referente ao exercício de 1995, na qual 
contabilizou o prejuízo fiscal referente a 1993, apurado por métodos indirectos, e contabilizou como 
custo as amortizações referentes a calçadas e terrenos, no valor de 1.149.483$00

3. Na sequência de inspecção efectuada, em Julho de 1997, a Administração tributária detectou 
erros que determinaram a utilização de métodos indiciários, por via dos quais foram corrigidos os 
valores declarados pela impugnante, e fixado o montante dos prejuízos fiscais, referentes ao exercício 
de 1993, em 76.153.320$00.

4. A Administração Fiscal, em 25/9/1997, emitiu a liquidação n.º 8310019080, conforme docu-
mento de fls. 40 que se dá por integralmente reproduzido, anulado na sequência de reclamação por 
parte da impugnante.

5. A Administração Fiscal, em 19/5/1998, emitiu a liquidação n.º 8920006221, conforme docu-
mento de fls. 43 que se dá por integralmente reproduzido, que anulou a liquidação referida em 4, em 
conformidade com a pretensão da impugnante.

6. A Administração Fiscal, em 24/11/1998, emitiu a liquidação n.º 8310019869, conforme docu-
mento de fls. 44 que se dá por integralmente reproduzido, em substituição da liquidação aludida em 5.

7. A Administração Tributária, na liquidação n.º 8310019869 ora impugnada, não considerou as 
amortizações contabilizadas em 1995, referentes a calçadas e terrenos, no valor de 1.149.483$00, e 
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não atendeu ao montante dos prejuízos fiscais referentes a 1993, mencionados em 3, apurado mediante 
recurso a métodos indiciários.

6  - Apreciando.
6.1 Da alegada ilegalidade da revisão oficiosa que originou a liquidação impugnada
A sentença recorrida, a fls. 106 a 112 dos autos, relativamente à questão da legalidade da revisão 

oficiosa da liquidação impugnada, por alegada ofensa dos artigos 18º e 94º do Código de Processo 
Tributário, decidiu afigurar -se legalmente admissível, posto que respeitado o prazo de 5 anos estatuído 
no artigo 33º do diploma em causa, que a Administração Tributária, dando conta do lapso evidenciado 
na liquidação n.º 8310019869, procedesse a nova liquidação, sob o n.º 8310019869 (cfr. sentença 
recorrida, a fls. 109 dos autos).

Considerou a sentença recorrida que da mera leitura da norma contida na alínea a) do artigo 94.º 
do CPT, aqui aplicável, logo resulta que os “novos elementos” aí aludidos, não têm que (ser) desconhe-
cidos da Administração tributária à data da liquidação substituída, bastando que se trate de elementos 
não considerados na liquidação, e, portanto, novos na liquidação revista, por não considerados na 
liquidação anterior, o que efectivamente sucedeu. De outro modo, a revisão nunca poderia abarcar 
lapsos na liquidação, por exemplo, por não se ter atendido a elementos que constavam do dossier 
fiscal e modelos apresentados.

O decidido quanto a esta questão mereceu a adesão do Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto 
no seu parecer junto aos autos e supra transcrito.

Alega, contudo, a recorrente, que a liquidação impugnada substitui anterior liquidação adicional 
feita com base nos mesmos e exactos elementos conhecidos e em poder da administração (factos e 
meios de prova), que a interpretação da lei fiscal por parte da administração não constitui um elemento 
objectivo da liquidação e por isso nunca pode fundar a revisão oficiosa, não havendo, pois, quaisquer 
novos elementos que sirvam de base à liquidação impugnada, que ofende os normativos legais dos 
artºs 17º, b), 18º e 94º, 1, a) do CPT (cfr. conclusões 1 a 3 das suas alegações de recurso).

Vejamos.
Sob a epígrafe Fundamentos e prazos da revisão oficiosa, dispunha a alínea a) do n.º 1 do ar-

tigo 94.º do CPT que: A revisão oficiosa dos actos tributários terá lugar: a) Se a revisão for a favor 
da administração fiscal, com base em novos elementos não considerados na liquidação e dentro do 
prazo de caducidade.

Pretende a recorrente que os “novos elementos” a que se refere o preceito legal transcrito sejam 
necessariamente novos factos ou novos meios de prova antes desconhecidos da Administração fiscal, 
não bastando que, se antes conhecidos, não tenham sido considerados na liquidação reformada.

Não se desconhece apoio na doutrina à interpretação propugnada pela recorrente, que, no fundo, 
se socorre da tese ALBERTO XAVIER (Conceito e Natureza do Acto Tributário, Almedina, Coimbra, 
1972, pp. 581 e ss) nos termos da qual o poder de revisão dos actos tributários por iniciativa da Admi-
nistração fiscal conheceria como limites objectivos (de preclusão interna) o conhecimento de novos 
factos ou de novos meios de prova, tese esta a que aderem ALFREDO JOSÉ DE SOUSA e JOSÉ DA 
SILVA PAIXÃO em anotação ao artigo 93.º do CPT (Código de Processo Tributário Comentado e 
Anotado, 4.ª ed., Coimbra, Almedina, 1998, pp. 195/196  - nota 2 ao art. 93.º do CPT).

Não nos parece, contudo, que se possa entender que o CPT consagrou a doutrina de ALBERTO 
XAVIER a propósito da revisão oficiosa da liquidação por iniciativa da Administração fiscal. Não 
há no artigo 93.º do CPT nenhum indício nesse sentido, não se entendendo que a referência a “novos 
elementos não considerados na liquidação” que se encontra na alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º do 
mesmo Código seja suficiente para aí se ver consagrada tal tese, pois que, como bem considerou o 
Meritíssimo Juiz “a quo” a lei se refere a novos elementos não considerados e não a novos elementos 
até então desconhecidos.

Ora, resulta do probatório fixado (cfr. o seu n.º 7) que a Administração Tributária, na liquidação 
n.º 8310019869 ora impugnada, não considerou as amortizações contabilizadas em 1995, referentes 
a calçadas e terrenos, no valor de 1.149.483$00, e não atendeu ao montante dos prejuízos fiscais 
referentes a 1993, mencionados em 3, apurado mediante recurso a métodos indiciários, sendo estes 
os dois novos elementos que fundamentam a revisão da liquidação substituída (a que se refere o n.º 5 
do probatório fixado), pois que não haviam sido tidos em conta na liquidação revista e foram depois 
considerados na liquidação impugnada.

A revisão oficiosa efectuada não é, pois, ilegal, visto ter considerado novos elementos não con-
siderados na liquidação anterior, improcedendo deste modo as alegações da recorrente sintetizada nas 
conclusões 1.ª a 3.ª.

6.2 Da possibilidade de reporte de prejuízos apurados por métodos indirectos ou indiciários
Alega ainda a recorrente que a decisão recorrida, na parte em que nega o reporte dos prejuízos 

apurados no exercício do ano de 1993 por dedução aos lucros fiscais apurados no exercício do ano 
de 1995, com fundamento em terem sido aqueles prejuízos apurados por métodos indirectos ou indi-
ciários, fez errada interpretação e aplicação do disposto no então artigo 46.º do CIRC ao adoptar um 
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entendimento contrário à letra da norma e à vontade expressa pelo legislador, incompatível com a regra 
da solidariedade dos exercícios fiscais e com os princípios constitucionais da tributação conforme à 
capacidade contributiva e de acordo com o rendimento real, resolvendo -se em aplicação analógica 
da regra do n.º 2 do artº 46º do CIRC, em violação das disposições legais dos artºs 8º e 11º, n.º 4 da 
LGT (cfr. as conclusões 4 a 7 das alegações de recurso).

Vejamos.
Como bem diz a recorrente (cfr. alíneas J), F) e G) das suas alegações de recurso, a fls. 137 e 138 

dos autos) o entendimento adoptado na sentença recorrida quanto à impossibilidade legal de dedução 
de prejuízos fiscais apurados por métodos indirectos ou indiciários aos lucros tributáveis apurados por 
métodos directos encontra -se em oposição à jurisprudência firmada no Supremo Tribunal. Assim é, 
de facto, como salienta o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no seu parecer junto aos autos, 
listando vários Acórdãos deste Supremo Tribunal nesse sentido e transcrevendo parte do primeiro em 
que assim se decidiu (Acórdão de 9 de Novembro de 2005, rec. n.º 495/2005).

Ora, não obstante este entendimento não ser unânime entre os juízes deste Supremo Tribunal (cfr. 
as declaração de voto apostas nos Acórdãos de 25 de Janeiro de 2006, rec. n.º 1026/05, de 22 de No-
vembro de 2006, rec. n.º 1234/05 e de 1 de Janeiro de 2007, rec. n.º 589/06), corresponde a uma firme 
orientação jurisprudencial, que entendemos bem fundada, e que tem, aliás, merecido apoio doutrinal de 
relevo (cfr. JOSÉ LUÍS SALDANHA SANCHES, A Quantificação da Obrigação Tributária, Lisboa, 
1995, p. 454, nota 542).

De facto, sendo certo que o então n.º 2 do artigo 46.º do Código do IRC (correspondente ao actual 
n.º 2 do artigo 52.º do Código do IRC) impedia a dedução de prejuízos fiscais nos exercícios em que o 
lucro tributável fosse apurado com base em métodos indiciários, igualmente certo é que a norma não 
impedia que os prejuízos apurados por tais métodos fossem deduzidos aos lucros tributáveis apurados 
com base na declaração, desde que não tivessem sido anteriormente deduzidos e se encontrassem dentro 
do perímetro temporal definido pelo n.º 1 do artigo 46.º do Código do IRC.

Consignou -se no Acórdão deste Supremo Tribunal de 9 de Novembro de 1995 (rec. n.º 495/05) que:
«3.3. O transcrito número 1 do artigo 46º do CIRC contem a regra geral sobre o reporte de pre-

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

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

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

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

Há várias razões que impossibilitam esta leitura da norma.
Desde logo, a sua letra:
Não é verdade que as normas anteriores ao artigo 46º se refiram, exclusivamente, ao apuramento 

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

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

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

A capacidade contributiva de um sujeito passivo de IRC não se revela, só, pelo benefício obtido 
num determinado período de tempo, artificialmente autonomizado: essa capacidade, assim patenteada, 
está inflacionada se ele suportou anteriormente perdas, uma vez que o resultado positivo vai ser aplicado 
na compensação do anterior prejuízo. E as perdas não deixam de o ser só porque não foram apuradas 
a partir dos seus elementos contabilísticos, mas a partir de índices de que a Administração fez uso. Por 
detrás do resultado fiscal não deixa nunca de estar o facto tributário, independentemente do método 
por que se chegou ao seu apuramento e quantificação. [Significativo é que a fundada dúvida de que 
falava o artigo 121º do Código de Processo Tributário (CPT) e é hoje tratada no artigo 100º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) conduza à anulação do acto de liquidação, quer 



867

tenham sido utilizados métodos indirectos, quer o não tenham sido, apenas com a ressalva do n.º 2 de 
ambos os apontados artigos]. É que não há tributação sem facto tributário, seja qual for o modo como 
este se patenteie  - por acção do contribuinte, declarando -o ou evidenciando -o na sua contabilidade, ou 
por acção da Administração, pelo conhecimento que lhe chegou por qualquer meio, ou extraindo -o de 
elementos seus conhecidos.

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

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

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

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

3.4. Importa voltar aos dizeres do artigo 46º do CIRC:
O seu número 1 enuncia a regra geral: os prejuízos fiscais apurados em exercícios anteriores são 

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

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

Ora, este número dois não contem uma previsão que interesse ao nosso caso, uma vez que no 
exercício de 1999 o lucro tributável da recorrida não foi determinado por métodos indirectos.

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

Mas não há qualquer razão para que assim seja.
Desde logo, e como já se disse, o número dois não contém uma regra, mas uma restrição à apli-

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

Nem estamos perante uma lacuna da lei. O que a Administração fez da norma do artigo 46º n.º 2 
do CIRC foi uma interpretação analógica, «para contemplar factualidade diversa, assim criando uma 
verdadeira norma tributária», como bem aponta o Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribu-
nal. Esta actuação não é conforme aos princípios da legalidade e à proibição da analogia consagrados 
nos artigos 8º e 11º n.º 4 da Lei Geral Tributária (LGT), como também aponta o mesmo Magistrado do 
Ministério Público. Não pode olvidar -se que as normas que regulam o modo como é apurada a matéria 
colectável são de direito substantivo, influindo na medida da tributação e que, consequentemente, são 
abrangidas pelo princípio da legalidade, e as lacunas pela proibição da analogia ditada pelo citado n.º 4 
do artigo 11º da LGT.» (fim de citação).

O entendimento expresso no Acórdão transcrito é de adoptar também no caso dos autos, pois que 
não se descortinam convincentes razões para que deva ser de outro modo.

Assim, procede nesta parte a alegação da recorrente, havendo que revogar a sentença no seg-
mento em que não julgou ilegal a liquidação impugnada (quanto à não admissão da dedução dos 
prejuízos fiscais da impugnante relativos ao exercício 1993 no lucro tributável de 1995), julgando 
nesta medida procedente a impugnação judicial deduzida e determinando -se a reforma da liquidação 
em conformidade.
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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 conceder parcial provimento ao recurso, revogando a sentença 
recorrida  - que no mais se mantém  - na parte em que julgou improcedente a impugnação com funda-
mento na não admissão da dedução dos prejuízos fiscais da impugnante relativos ao exercício 1993, 
a qual é admissível, julgando -a nesta parte procedente, determinando -se a reforma da liquidação em 
conformidade.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Maio de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Dulce Neto — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

IRC. Distribuição de dividendos. Direito comunitário. Ampliação da matéria de 
facto.

Sumário:

Tendo a instância decidido a questão de direito suscitada pelo impugnante sem antes 
estabelecer a precisa situação de facto subjacente, é de determinar a ampliação da 
matéria de facto, já que os tribunais não discutem, em abstracto, questões jurídicas, 
antes elegem e aplicam o direito a situações concretas da vida real.

Processo n.º 1/09 -30.
Recorrente: Secilpar, Sociedade Unipessoal, SL e Fazenda Pública.
Recorrido: Os mesmos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1 – Secilpar, Sociedade Unipessoal SL, melhor identificada nos autos e a Fazenda Pública, não 
se conformando com a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que concedeu parcial provimento à 
impugnação que aquela deduziu contra o acto de liquidação de IRC e ISDA (Imposto sobre sucessões 
e doações por avença), relativo ao exercício de 2003, no valor global de € 1.622.871,60, dela vieram 
interpor os presentes recursos, formulando as seguintes conclusões:

A) A IMPUGNANTE SECILPAR
A). A ora recorrente é uma sociedade domiciliada em Espanha, sem qualquer estabelecimento 

estável em Portugal, titular, desde Dezembro de 2000, de uma participação no capital social da Cimpor, 
adquirida pelo valor global de Euros 320.436.410,00 (trezentos e vinte milhões, quatrocentos e trinta 
e seis mil, quatrocentos e dez euros);

B). A 12 de Junho de 2003, a Cimpor procedeu ao pagamento de dividendos no valor global de 
Euros 9.273.552,00, relativos ao lote de 57.959700 acções, então detidas pela recorrente no capital da 
Cimpor;

C). Sobre o valor bruto dos dividendos devidos pela Cimpor à ora recorrente, incidiu uma retenção 
na fonte de IRC à taxa de 25%, e uma retenção na fonte de ISD, à taxa de 5%, no valor, respectivamente, 
de Euros 1.159.194,00 e de Euros 463.677,60;

D). A retenção na fonte de IRC foi efectuada sobre metade do valor dos dividendos brutos distri-
buídos pela Cimpor à ora recorrente, atentas as disposições conjugadas dos artigos 88º nºº1, alínea c) 
e n.º 3 do Código do IRC e do artigo 59.º do EBF, na redacção deles vigentes em 2003. Tal retenção 
assumiu ainda, nos termos do disposto no n.º 3, alínea b) do artigo 88.º do Código do IRC, uma natu-
reza definitiva;

E). Contudo, se a ora recorrente fosse uma entidade domiciliada em Portugal  - e não em Espanha  -, 
os rendimentos de dividendos por esta recebidos da Cimpor, no ano de 2003, não teriam sido já sujeitos, 
nem a qualquer retenção na fonte, nem a qualquer tributação em termos finais — cfr. artigo 46.º, n.º 1 
e artigo 90.º, n.º 1, alínea c) do Código do IRC;
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F). E, mesmo que a ora recorrente não preenchesse todas as condições previstas no n.º 1 do ar-
tigo 46.º do Código do IRC — o que apenas se admite por mera hipótese de raciocínio atento o disposto 
no 71.º, n.º 2, alínea a) do Código do IRS aplicável ex vi o n.º 4 do artigo 80º do Código do IRC e do 
n.º 7 do artigo 46.º, também do Código do IRC, a ora recorrente apenas tenha sofrido uma retenção na 
fonte de 15%, e, em termos finais, apenas, seria tributada sobre 25% dos rendimentos de dividendos 
incluído na base tributável;

G). Com efeito, se compararmos os regimes de tributação dos dividendos em sede de IRS, apli-
cável em 2003, às sociedades residentes e às sociedades não residentes em Portugal, constatamos que 
existiam diferenças muito significativas entre o dispensado às primeiras e o dispensado às segundas, 
quer ao nível das taxas de retenção na fonte aplicáveis, quer ao nível da natureza de tal retenção, quer 
ainda ao nível dos requisitos exigidos para efeitos de não tributação dos rendimentos de dividendos;

H). Assim
 - enquanto que, a taxa de retenção na fonte aplicável às sociedades residentes era, em 2003, de 

15%, a aplicável às não residentes era já de 25%;
 - enquanto que a retenção na fonte aplicável às sociedades residentes assumia a natureza de pa-

gamento por conta (podendo ser, assim, “recuperada” em termos finais), a retenção na fonte aplicável 
às sociedades não residentes assumia uma natureza definitiva,

 - enquanto que uma sociedade residente em Portugal não seria tributada sobre os rendimentos 
de dividendos que lhe fossem distribuídos por outras sociedades aqui residentes, desde que detivesse 
directamente uma participação no capital da sociedade distribuidora não inferior a 10% ou com um 
valor de aquisição não inferior a Euros 20.000.000 e esta tivesse permanecido na sua titularidade, de 
modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da colocação à disposição dos lucros, uma sociedade 
não residente, seria sempre tributada sobre tais rendimentos;

 - em 2003, uma sociedade não residente, que se domiciliada noutro Estado -membro da União 
Europeia, apenas poderia não ser tributada em Portugal se detivesse uma participação directamente no 
capital da sociedade distribuidora não inferior a 25% e esta tivesse permanecido na sua titularidade, de 
modo ininterrupto, durante os dois anos anterior à data da colocação à disposição dos lucros.

I). Os residentes e os não residentes, a propósito do recebimento de dividendos, encontram -se em 
idêntica situação objectiva,

J). A retenção efectuada à ora recorrente, no ano de 2003, referida nos presentes autos, ao con-
substanciar uma discriminação injustificada entre residentes e não residentes fiscais em Portugal em 
matéria de tributação de rendimentos de dividendos de fonte interna (i.e, distribuídos por sociedades 
residentes em território nacional) violou os princípios constitucionais da igualdade e o princípio da tri-
butação das empresas pelo lucro real, expressos, respectivamente, nos artigos 12.º e 13º e no artigo 104.º 
da Constituição da República Portuguesa, e, ainda, os princípios da não discriminação, da liberdade 
de estabelecimento e da livre circulação de capitais, em clara negação dos artigos 12.º, 43.º, 46º, 56º 
e 58º n.º 3 do Tratado CE;

L). A existência in casu de uma discriminação arbitrária, em clara violação face ao direito comu-
nitário decorre claramente da jurisprudência, particular dos acórdãos do TJCE Denkavit Internationaal 
BV, Denkavit França SARL contra o Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie e, mais 
recentemente, do acórdão Amurta;

K). O acórdão Amurta coloca, aliás, em evidência a discriminação que foi vítima a ora recorrente, 
quando, a propósito de uma situação em tudo idêntica à dos autos, sublinha que a incompatibilidade dos 
regimes fiscais nacionais, em matéria de tributação de dividendos, face ao direito comunitário, não se 
afere apenas face ao disposto na Directiva Mães -Filhas, mas também, e sobretudo, à face dos princípios 
comunitários da igualdade fiscal e da não discriminação e da livre circulação de capitais;

M). A sentença recorrida, acolhendo apenas parte da argumentação de direito apresentada pela 
ora recorrente, limitou -se a julgar parcialmente procedente a impugnação deduzida pela ora recorrente, 
fundamentando tal decisão no facto de a liquidação de imposto impugnada consubstanciar “uma violação 
do Tratado Internacional celebrado entre Portugal e a Espanha, dado que a taxa de retenção a aplicar 
deveria ser de 15%, e não de 25%, incluindo a retenção no ISD.”

N). Da sentença recorrida resulta, assim, uma devolução de imposto à ora recorrente apenas no 
valor de Euros 927.355,20, resultante da anulação de parte da retenção na fonte de IRC no montante 
de Euros 463.677,60 (correspondente ao diferencial entre a aplicação de uma taxa de 25% e uma taxa 
de Euros 15%, sobre metade do valor dos dividendos — única “consentida” pelo Tratado internacional 
celebrado entre Portugal e Espanha) e da anulação da retenção efectuada a título de ISDA, no montante 
de Euros 463.677,60;

O). A sentença recorrida, ao defender uma interpretação contrária à agora sustentada pela ora 
recorrente violou os princípios constitucionais da igualdade e o princípio da tributação das empresas 
pelo lucro real, expressos, respectivamente, nos artigos 12º e 13.º e no artigo 104.º da Constituição da 
República Portuguesa, e, ainda, os princípios da não discriminação, da liberdade de estabelecimento e da 
livre circulação de capitais, em clara negação dos artigos 12º, 43º, 46º, 56º e 58º n.º 3 do Tratado CE;
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P). A sentença recorrida deverá, por isso, ser revogada na parte em que não concedeu provimento 
ao pedido principal deduzido pela ora recorrente nos autos de impugnação, e como tal, anulado total-
mente o acto de retenção de IRC, na parte ainda não determinada pela sentença recorrida.

A Fazenda Pública não contra alegou.
B) A FAZENDA PÚBLICA
1) Alega a recorrida que a liquidação do imposto consubstancia uma violação de tratado Internacio-

nal celerado entre Portugal e a Espanha dado que a taxa de retenção a aplicar deveria ser de 15% sobre 
metade dos dividendos e não de 25% incluindo a retenção no ISD por aplicação do artº 59º do EBF.

2) No douto aresto confirma -se que assiste razão à impugnante e que atento a que é uma socie-
dade de direito espanhol, pagando naquele Estado os seus impostos, deveria ter -lhe sido efectuada a 
retenção na fonte à taxa constante da Convenção Internacional celebrada entre Portugal e Espanha, ou 
seja a taxa de 15%.

3) Nos termos do artº 10 n.º 2 b) da CDT entre Portugal e Espanha a taxa de 15% aplica -se ao 
montante bruto dos dividendos de e não à sua metade como vem pedido e foi decidido.

4) Os benefícios fiscais em causa não são cumulativos, pelo que, para além do disposto na Con-
venção, não é aplicável ao caso sub juditio o beneficio fiscal estabelecido no artº 59º do EBF.

5) Ao conceder provimento ao pedido da impugnante a Meritíssima Juíza “a quo” violou o disposto 
no citado artº 10º n.º 2 b) da mencionada Convenção.

A recorrida Secilpar – Sociedade Unipessoal SL contra -alegou nos termos que constam de fls. 435 
e seguintes, que se dão aqui, também, por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para 
concluir do seguinte modo:

21. A sentença recorrida, ao julgar parcialmente a impugnação apresentada pela ora recorrida, 
contra os actos de liquidação de IRC e de ISD, praticados no ano de 2003, interpretou correctamente o 
disposto no ADT Portugal — Espanha, e aplicou correctamente os principais gerais de direito relativos 
a estes tratados bilaterais internacionais.

Por acórdão desta Secção do STA, datado de 10 de Março de 2010, foi suscitado o reenvio preju-
dicial das questões colocadas nos autos, junto do TJUE, solicitando -se a pronúncia desse Alto Tribunal 
Comunitário sobre as ditas questões.

O TJUE lavrou o acórdão de 22 de Novembro de 2010, junto aos autos a fls. 517 e segs., acórdão 
que se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

Notificadas as partes para se pronunciarem sobre esta decisão, a impugnante Secilpar veio dizer 
o seguinte:

1. Em 10/03/2010, foi proferido despacho pelos Venerandos Senhores Juízes Conselheiros do Su-
premo Tribunal Administrativo, nos termos do qual se decidiu suspender a instância até que o Tribunal 
de Justiça da União Europeia se pronunciasse sobre a seguinte questão prejudicial:

«A retenção na fonte de imposto sobre o rendimento, relativo ao ano de 2003, com que foi tri-
butada uma sociedade não residente no território nacional, efectuada à taxa de 15% face ao conteúdo 
da Convenção celebrada entre Portugal e Espanha para evitar a dupla tributação, em consequência de 
dividendos líquidos que foram colocados à sua disposição, na sua qualidade de accionista de sociedade 
residente em Estado -Membro, de harmonia com os artigos 80º n.º 2 alínea c) e 88., n.º 3, alínea b), 4 e 
5 do CIRC, 71.º, alínea a) e d) do CIRS e 59.º do EBF, na redacção de então, viola os princípios da não 
descriminação, da liberdade de estabelecimento e da livre circulação de capitais, consagrados nos art.12.º, 
43º, 46.º, 56.º e 58.º, n.º 3 do Tratado CEE, bem como o art.º 5º, n.º 1 da Directiva 90/435/CEE?»

2. Na sequência do pedido de reenvio prejudicial, em 22/11/2010, foi proferido Despacho pela 
quinta secção do TJUE, nos termos da qual se declara:

3. «Os artigos 56º CE e 58º CE devem ser interpretados no sentido de que se opõem a um re-
gime fiscal resultante de uma convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre dois Estados-
-Membros que prevê uma retenção na fonte sobre dividendos distribuídos por uma sociedade com 
sede num Estado -Membro a uma sociedade beneficiária com sede noutro Estado -Membro, quando a 
regulamentação nacional do primeiro Estado -Membro isenta desta retenção os dividendos pagos a uma 
sociedade beneficiária residente. Só assim não será se o imposto retido na fonte puder ser imputado 
no imposto devido no segundo Estado -Membro até ao montante da diferença de tratamento. Compete 
ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se essa neutralização da diferença de tratamento é realizada 
pela aplicação do conjunto das estipulações da Convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a 
evasão fiscal no domínio dos impostos sobre o rendimento, celebrada em 26 de Outubro de 1993 entre 
a República Portuguesa e o Reino de Espanha.»

4. Atento o princípio da cooperação ínsito no artigo 266º do Código de Processo Civil aplicável 
ex vide da alínea e) do artigo 2º do Código de Procedimento e Processo Tributário, impõe -se fornecer 
ao órgão jurisdicional de reenvio todos elementos necessários à justa composição do litigio, maxime, 
as normas legislativas do ordenamento jurídico Espanhol com incidência directa nos autos.
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5. Em 16/11/2009, a recorrente pronunciou -se sobre a possibilidade de pronúncia do TJUE, tendo 
considerado desnecessário a submissão da questão prejudicial ao Tribunal de Justiça, atento o acquis 
jurisprudencial entretanto proferido.

6. Invocou a chamada Doutrina do Acto Claro (Acte Clair Doutrine), atendendo ao facto de a 
questão prejudicial nos autos ser idêntica a outras que o Tribunal havia já decidido.

7. Referiu, em especial, os acórdãos Denkavit de 14 de Dezembro de 2006 (processo C -170/05, 
Denkavit International BV, Denkavit França SARL contra o Ministre de l`Économie, des Finances e de 
Industrie) e Amarra, de 8 de Novembro de 2007 (processo C -379/05, Amurta SGPS contra Inspecteur 
van de Belastingdienst/Amestardam.).

8. Conforme esperado, o TJUE veio decidir o pedido de decisão prejudicial apresentado por des-
pacho ao abrigo do disposto no n.º 3 do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça (vd. Versão 
consolidada publicada no JOUE  - 2010/C177/01).

9. Referindo que a resposta à questão prejudicial em causa pode ser  - claramente  - deduzida da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça (cf. considerando 22).

10. Ao submeter a questão prejudicial pretendia o órgão jurisdicional de reenvio saber se os 
artigos 12.º CE, 43º CE, 46.º CE, 56.º CE e 58.º CE se opõem a um regime fiscal resultante de uma 
convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre dois Estados -Membros que prevê uma retenção 
na fonte de 15% sobre os dividendos distribuídos por uma sociedade com sede num Estado -Membro 
a uma sociedade beneficiária com sede noutro Estado -Membro, quando a legislação nacional do pri-
meiro Estado -Membro isenta dessa retenção os dividendos pagos a uma sociedade beneficiária que 
nele tenha sede.

11. Resulta, do douto Despacho, que no que respeita a participações não abrangias pela Directiva 
90/435, compete aos Estados -membros determinar se, e em que medida, deve ser evitada a dupla tribu-
tação económica dos lucros distribuídos e introduzir, para esse efeito, de modo unilateral ou através de 
convenções celebradas com outros Estados -Membros, mecanismos destinados a evitar ou atenuar essa 
dupla tributação económica, as quais, no entanto, não podem ser contrárias às liberdades de circulação 
garantidas pelo Tratado.

12. Resulta, ainda, que a partir do momento em que um Estado -Membro, de modo unilateral ou por 
via convencional, sujeita ao imposto sobre o rendimento não só os accionistas residentes mas também 
os accionistas não residentes, relativamente aos dividendos que recebam de uma sociedade residente, 
a situação dos referidos accionistas não residentes assemelha -se à dos accionistas residentes.

13. E que para que as sociedades beneficiárias não residentes não sejam confrontadas com uma 
restrição à livre circulação de capitais, o Estado de residência da sociedade que procede à distribuição 
deve certificar -se as sociedades accionistas não residentes sejam submetidas a um tratamento equiva-
lente ao tratamento de que beneficiam as sociedade accionistas residentes.

14. Assim sendo, para garantir o cumprimento das obrigações resultantes do Tratado, a conven-
ção para evitar a dupla tributação celebrada com o Reino da Espanha (Diário da República 1 série - A 
n.º 24, de 28/01/1995) tem de permitir compensar os efeitos da diferença de tratamento decorrentes da 
legislação nacional.

15. O que só se verifica se o imposto retido na fonte poder ser imputado no imposto devido noutro 
Estado -Membro até ao montante dessa diferença de tratamento.

16. Só assim, é que a diferença de tratamento entre os dividendos distribuídos a sociedades esta-
belecidas noutros Estados -Membros e os dividendos distribuídos às sociedades residentes desaparece 
totalmente.

17. Ora, competindo ao órgão jurisdicional de reenvio examinar se o imposto retido na fonte pela 
Cimpor em Portugal pode ser imputado no imposto devido pela Secilpar em Espanha, bastará averiguar 
se a legislação fiscal Espanhola permite essa imputação/recuperação.

18. Em concreto, importa averiguar se a retenção suportada em Portugal sobre os dividendos 
distribuídos pela Cimpor à Secilpar, no ano de 2003, pode ser recuperada pela entidade beneficiária 
dos dividendos atento o regime jurídico aplicável.

19. Ora, considerando o disposto no artigo 20.bis da Lei n.º43/1995, de 27 de Dezembro, do Imposto 
sobre Sociedades Espanhol, em vigor no ano de 2003, que estabelecia que os dividendos distribuídos 
a entidades não residentes em território espanhol não estavam sujeitos a tributação, e que a alínea a) 
do artigo 23.º do ADT celebrado com o Reino da Espanha apenas permitia a dedução do montante da 
retenção com o limite do imposto espanhol que corresponder a esses dividendos — neste caso zero 
— conclui -se que a retenção na fonte efectuada à Secilpar não podia ser recuperada.

20. De facto, analisadas as normas da convenção para evitar a dupla tributação, bem como os 
normativos do regime fiscal espanhol que prevêem a isenção do pagamento de imposto verifica -se que 
a diferença de tratamento entre entidades residentes e não residentes não foi neutralizada consubstan-
ciando, por isso, um tratamento discriminatório.

21. Não tolerado pelas normas do Tratado e contrário às liberdades de circulação.
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22. Assim, verifica -se que a retenção suportada em Portugal sobre os dividendos distribuídos 
pela Cimpor à Secilpar, no ano de 2003, não podia ser  - e por isso não foi  - recuperada pela entidade 
beneficiária dos dividendos.

23. Tendo a Secilpar — enquanto entidade beneficiária não residente — sido confrontada com 
uma restrição à livre circulação de capitais, proibida — e não justificada — pelo artigo 56.º CE.

24. Que a convenção para evitar a dupla tributação não conseguiu neutralizar.
25. Sendo certo que se a recorrente fosse uma entidade residente em Portugal não teria qualquer 

imposto a pagar atento o mecanismo de retenção na fonte de mero pagamento por conta.
26. Também aqui nos encontramos perante uma situação clara e inequívoca de discriminação que 

tem unicamente por fonte um desfasamento da ordem jurídica portuguesa com o normativo comunitário 
aplicável, tendo todos os elementos de facto relevantes sido incluídos no processo e nunca contestados 
pela Administração Fiscal.

27. Efectivamente, toda a discussão em sede de recurso se limita a meras questões de Direito.
28. Estando em causa uma situação estrita de direito aplicável, e tomando em consideração o 

princípio da cooperação supra invocado, a recorrente procede à junção de memorando elaborado pelos 
consultores fiscais da Secilpar S.L. no qual se analisam os normativos da legislação Espanhola com 
incidência directa no caso sub judice (cfr. Memorando elaborado pela PricewaterhouseCoopers, junto 
como Documento n.º 1. Procede -se à junção do original do documento em língua Espanhola, bem 
como à sua tradução).

Nestes termos e nos de mais de direito aplicável que V. Excelências doutamente suprirão, deve 
concluir -se que a aplicação da convenção para evitar a dupla tributação celebrada com o Reino da Es-
panha não permite compensar os efeitos da diferença de tratamento decorrente da legislação nacional 
consubstanciando, por isso, um tratamento discriminatório não tolerável pelo Tratado de Funcionamento 
da União Europeia.”

E a Fazenda Pública fê -lo do modo que segue:
1. O que decorre da Convenção para evitar a Dupla Tributação celebrada entre a república Portu-

guesa e o Reino da Espanha (abaixo referida abreviadamente por Convenção) é que “o direito de tributar 
os dividendos se pode efectuar no Estado da origem dos mesmos (Estado da fonte), mas também no 
Estado da residência do beneficiário dos dividendos”.

2. É certo que a Convenção fixa alguns limites à tributação no Estado que paga os dividendos. 
Mas esses limites não têm nem podiam ter a ver com a possibilidade de a sociedade beneficiária poder 
ou não recuperar o imposto retido na fonte pela sociedade residente que pagou os dividendos. Têm, 
outrossim, a ver com dois/três factos bem diferentes, que são:

2.1. Ser a sociedade não residente a quem foram pagos os dividendos a beneficiária efectiva dos 
mesmos; e

2.2. Ser a sociedade não residente beneficiária dos dividendos detentora de uma participação 
social na empresa que pagou os dividendos igual ou superior a 25% do capital social desta — o limite 
da tributação no país da fonte é então de 10% sobre o montante dos dividendos: ou

2.3. Nos restantes casos — participação da sociedade não residente beneficiária dos dividendos 
detentora de uma participação social na empresa que pagou os dividendos inferior a 25% do capital 
social desta — o limite da tributação no país da fonte é então de 15% sobre o montante bruto dos 
dividendos.

3. Acontece que a sociedade não residente beneficiária dos dividendos não era, à data em que lhe 
foi retido o imposto na fonte pela sociedade residente que pagou os dividendos, uma participação igual 
ou superior a 25% do capital da sociedade pagadora dos dividendos, mas apenas uma participação de 
S%.

4. Pelo que, como resulta claro, da própria convenção, a sociedade residente que pagou os divi-
dendos à recorrente cumpriu escrupulosamente quer o direito português quer as normas da Convenção, 
quer as do tratado da EU. E

5. Não agiu discriminatoriamente, não discriminou a Recorrente, antes esta, com o seu recurso, 
quer conseguir um tratamento que seria discriminatório relativamente a outras entidades não residentes, 
residentes no Estado Espanhol, que detenham no capital social de sociedade residente em Portugal, 
uma participação de 25% ou superior.

Nestes termos e nos mais de direito aplicável que doutamente V. Exas. suprirão deve decidir -se 
que o tratamento fiscal dos dividendos pagos pela CIMPOR à “SECILPAR, Sociedade Unipessoal SL” 
respeitou as normas da Convenção para evitar a Dupla Tributação celebrada entre a República Portu-
guesa e o Reino de Espanha, não Violou qualquer norma do tratado da UE e não implicou tratamento 
discriminatório da sociedade não residente, pelo que deve a sentença recorrida ser confirmada.

Assim se fará a costumada justiça”
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer, a fls. 480, no sentido de ser negado provimento 

ao recurso da impugnante e concedido provimento ao recurso da Fazenda Pública. E, posteriormente, 
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emitiu novo parecer, a fls. 494, no sentido do reenvio prejudicial do presente recurso ao TJCE, com a 
consequente suspensão da instância até pronúncia deste Tribunal.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
1. A impugnante tem a sua sede em Espanha;
2. Em Dezembro de 2000 a impugnante adquiriu 12.091.940 acções representativas do capital 

social da B…, com sede e direcção efectiva em Portugal, pelo preço unitário de € 26,50, perfazendo o 
montante total de € 320.436.410,00 (cfr. doc. junto a fls. 145 a 207 dos autos);

3. Em 2001 ocorreu a privatização integral da B…, SA (cfr. doc. junto a fls. 123 a 144 dos au-
tos);

4. Em 12/06/2003 a B… distribuiu m dividendo líquido por acção no valor de € 0,16 (cfr. doc. 
junto a fls. 208 a 210 dos autos);

5. Em consequência do mencionado na alínea anterior a impugnante, face à detenção do lote 
de 57.959.700 acções recebeu o montante de € 9.273.552,00 a título de dividendos (cfr. doc. junto a 
fls. 208 a 210 dos autos);

6. Consequentemente ao mencionado na alínea anterior, a impugnante foi tributada à taxa de 25% 
sobre metade do quantitativo dos dividendos distribuídos, no montante de € 1.159.194,00 (cfr. doc. 
junto a fls. 208 a 210 dos autos);

7. A impugnante foi tributada em ISD, por avença, em consequência do mencionado na alínea 4) 
no montante de € 463.677,60 (cfr. doc. junto a fls. 208 dos autos);

8. A retenção na fonte teve carácter definitivo dado que a impugnante não é residente em Portugal 
nem detém qualquer estabelecimento estável em Portugal (cfr. doc. junto a fls. 265 dos autos).

3 – No recurso da impugnante Secilpar e para além do mais, está em causa a conformação ao 
direito comunitário da retenção na fonte de imposto sobre o rendimento, relativo ao exercício de 2003, 
com que foi tributada uma sociedade não residente no território nacional, efectuada à taxa de 15%, 
face ao conteúdo da Convenção celebrada entre Portugal e Espanha para evitar a dupla tributação, 
em consequência de dividendos líquidos que foram colocados à sua disposição, na sua qualidade de 
accionista de sociedade residente em Estado -Membro, de harmonia com os artºs 80º, n.º 2, alínea c) e 
88º, nºs 3, alínea b), 4 e 5 do CIRC, 71º, alínea a) e d) do CIRS e 59º do EBF, na redacção de então, 
já que e no seu entender, viola os princípios da não descriminação, da liberdade de estabelecimento e 
da livre circulação de capitais, consagrados nos artºs 12º, 43º, 46º, 56º e 58º, n.º 3 do Tratado da CEE, 
bem como o artº 5º, n.º 1 da Directiva 90/435/CEE do Conselho, de 23/7/90.

Como atrás se referiu, foi solicitada a pronúncia ao TJUE sobre esta questão.
Aquele Alto Tribunal, por acórdão datado de 22/11/10, deu resposta à questão que lhe foi assim 

colocada do seguinte modo:
“…Tendo em conta o que antecede, é de responder à questão submetida que os artigos 56.º CE 

e 58.º CE devem ser interpretados no sentido de que se opõem a um regime fiscal resultante de uma 
convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre dois Estados -Membros que prevê uma retenção 
na fonte de 15% sobre os dividendos distribuídos por uma sociedade com sede num Estado -Membro 
a uma sociedade beneficiária com sede noutro Estado -Membro, quando a regulamentação nacional 
do primeiro Estado -Membro isenta desta retenção os dividendos pagos a uma sociedade beneficiária 
residente. Só assim não será se o imposto retido na fonte puder ser imputado no imposto devido no 
segundo Estado -Membro até ao montante da diferença de tratamento. Compete ao órgão jurisdicional 
de reenvio verificar se essa neutralização da diferença de tratamento é realizada pela aplicação do 
conjunto das estipulações da convenção para evitar a dupla tributação”.

Desta decisão ressalta, assim, que são violados os referidos preceitos legais do Tratado se a 
uma sociedade não residente em Portugal praticar uma retenção na fonte de 15% sobre os dividendos 
distribuídos por uma sociedade portuguesa, de acordo com o previsto na Convenção celebrada entre 
Portugal e Espanha para Evitar a Dupla Tributação, quando uma entidade residente em Portugal, com a 
mesma percentagem de participação ou com uma participação com o mesmo valor de aquisição, tendo a 
participação a mesma antiguidade (de, pelo menos, um ano no momento da distribuição do dividendo), 
não fosse tributada por esse dividendo.

Só assim não será se o imposto retido na fonte no primeiro Estado (Portugal) puder ser imputado 
no imposto devido no segundo Estado -Membro (Espanha) até ao montante da diferença de tratamento, 
cabendo ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se essa neutralização da diferença de tratamento é 
realizada pela aplicação do conjunto das estipulações da referida Convenção.

Sendo assim, a regulamentação interna posta em discussão é a Convenção para evitar a Dupla Tri-
butação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento assinada entre Portugal 
e Espanha em 1993, que constitui parte integrante da nossa ordem jurídica interna e que permite que os 
dividendos possam ser submetidos a tributação no Estado em que a Sociedade que paga os dividendos 
resida, de acordo com a sua legislação (cfr. artº 10º, nºs 1 e 2 da referida Convenção).
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Assim, o artº 23º, n.º 1, als. a) e b) da referida Convenção estabelece que “no caso de um residente 
em Espanha, a dupla tributação será evitada, de acordo com as disposições aplicáveis da legislação 
espanhola (desde que não contrariem os princípios gerais estabelecidos neste número), do seguinte 
modo: … quando um residente de Espanha obtiver rendimentos que, de acordo com o disposto nesta 
Convenção, possam ser tributados em Portugal, a Espanha deduzirá do imposto sobre o rendimento 
desse residente uma importância igual ao imposto efectivamente pago em Portugal.

A importância deduzida não poderá, contudo, exceder a fracção do imposto, calculado antes da 
dedução, correspondente aos rendimentos que podem ser tributados em Portugal…

No caso de dividendos pagos por uma sociedade residente em Portugal a uma sociedade residente 
de Espanha, que detenha directamente pelo menos 25% do capital da sociedade que paga os dividendos, 
na determinação da dedução será tomado em consideração, além da importância dedutível de acordo 
com a alínea a) deste número, o imposto efectivamente pago pela sociedade mencionada em primeiro 
lugar relativamente aos lucros de que os dividendos são pagos, na importância correspondente a tais 
dividendos, desde que a referida importância esteja incluída, para este efeito, na base tributável da 
sociedade que recebe os dividendos.

Essa dedução, juntamente com a dedução aplicável relativamente aos dividendos de acordo com 
a alínea a) deste número, não poderá exceder a fracção do imposto sobre o rendimento, calculado antes 
da dedução, correspondente aos rendimentos tributados em Portugal.

Para fins de aplicação do disposto nesta alínea, será necessário que a participação na sociedade 
pagadora dos dividendos seja de, pelo menos 25% e se mantenha de forma ininterrupta durante os dois 
anos anteriores ao dia em que os dividendos são pagos”.

Sendo assim, a retenção suportada pelos dividendos em Portugal é dedutível no Imposto sobre o 
Rendimento espanhol, com o limite que corresponder a esses dividendos antes de deduzir o imposto 
português.

Importa, também, acrescentar o que estabelece o artº 90º, n.º 1, alínea c) do CIRC/2003, então 
em vigor.

Aqui se determina que “não existe a obrigação de efectuar a retenção na fonte de IRC, quando 
este tenha a natureza de imposto por conta, nos seguintes casos: … lucros obtidos por entidades a que 
seja aplicável o regime estabelecido no n.º 1 do artigo 46.º, desde que a participação financeira tenha 
permanecido na titularidade da mesma entidade, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da 
sua colocação à disposição e essa permanência constitua condição de aplicação do referido regime”.

Cabe, agora, analisar que imposto espanhol corresponde a esses dividendos.
A este propósito, estabelece o artº 20.bis, n.º 1 da Lei n.º 43/1999, de 27 de Dezembro, sobre o 

Imposto sobre Sociedades, então em vigor, que “estarão isentos os dividendos ou participações em lucros 
de entidades não residentes no território espanhol, quando forem cumpridos os seguintes requisitos: … 
que a percentagem de participação, directa ou indirecta, no capital ou nos fundos próprios da entidade 
não residente seja, pelo menos, de 5 por 100 (al. a))...

…que a entidade participada tenha estado sujeita a um imposto estrangeiro de natureza idêntica 
ou análoga a este imposto, no exercício em que foram obtidos os lucros que se distribuem ou nos quais 
se participa.

Para estes efeitos, serão tidos em conta aqueles impostos estrangeiros que tenham tido por fina-
lidade a tributação dos rendimentos obtidos pela entidade participada, pelo menos de forma parcial, 
independentemente de o objecto do imposto constituir o próprio rendimento, as receitas ou qualquer 
outro indicador do mesmo.

Será considerado cumprido este requisito, salvo prova em contrário, quando a entidade participada 
for residente num país com o qual a Espanha tenha subscrito uma convenção para evitar a dupla tributação 
internacional, que lhe seja de aplicação e que contenha uma cláusula de intercâmbio de informação.

Em caso algum se aplicará o disposto neste artigo quando a entidade participada for residente 
num país ou território classificado legalmente como paraíso fiscal (al. b))...

…que os lucros que se distribuem ou nos quais se participa sejam provenientes da realização de 
actividades empresariais no estrangeiro (al. c))…”.

Por outro lado e como se refere no aresto citado,”É certo que não se pode excluir que um Estado-
-Membro consiga garantir o cumprimento das obrigações resultantes do Tratado, celebrando uma 
convenção destinada a evitar a dupla tributação com outro Estado -Membro…

Contudo, é necessário, para esse efeito, que a aplicação da convenção para evitar a dupla tributação 
permita compensar os efeitos da diferença de tratamento decorrente da legislação nacional. Assim, só 
no caso de o imposto retido na fonte poder ser imputado no imposto devido noutro Estado -Membro 
até ao montante dessa diferença de tratamento é que a diferença de tratamento entre os dividendos 
distribuídos a sociedades estabelecidas noutros Estados -Membros e os dividendos distribuídos às 
sociedades residentes desaparece…

Compete ao órgão jurisdicional de reenvio examinar se, no processo principal, se verifica a hipó-
tese referida no número anterior…” (vide nºs 39, 40 e 41).
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Ora, as alegações da recorrente e o teor da sentença recorrida deixam perceber qual a questão de 
direito em discussão.

Mas dessa discussão bem se pode dizer que tem decorrido em abstracto, isto é, sem atinência a 
uma realidade factual precisa, sendo certo que os tribunais julgam diferendos entre as partes, aplicando 
o direito a situações concretas da vida real e que tal aplicação só pode fazer -se adequadamente quando 
a situação de facto subjacente está perfeitamente definida.

Ora, a leitura da matéria de facto apurada pelas instâncias não permite atingir a situação de facto 
a que a recorrente pretende ver aplicado o direito.

Não nos diz a instância nada sobre a percentagem de participação da recorrente no capital social 
da sociedade residente, bem como sobre o período em que esta se manteve em relação ao dia em que 
os dividendos foram pagos e demais elementos referidos nas disposições legais supra transcritas e que 
se tornam necessários para saber se o imposto retido na fonte pode ser imputado no imposto devido 
no segundo Estado -Membro até ao montante da diferença de tratamento e se essa neutralização da 
diferença de tratamento é realizada pela aplicação do conjunto das estipulações da convenção para 
evitar a dupla tributação.

Limita -se apenas a estabelecer o número de acções que a impugnante adquiriu, o valor do mon-
tante que recebeu a esse título face ao número de acções detidas e a taxa a que aquela foi tributada 
(vide probatório).

Deste modo, não é possível aplicar o direito, nem sequer se pode eleger com segurança o que 
interessa ao caso.

Há, pois, que identificar, para decidir da legalidade do acto impugnado, os factos tributários, 
situando -os no tempo e esclarecer em que se traduziu a concreta actuação da Administração e quais as 
razões que a determinaram.

Sem esse mínimo não é possível, conscientemente, decidir da legalidade ou ilegalidade do acto 
tributário discutido, objecto da presente lide.

Não dispondo este Tribunal de poderes de cognição sobre os factos (artº 12º, n.º 5 do ETAF/04), 
ou seja, não estando ao seu alcance estabelecê -los, há que devolver a tarefa à instância, para que, de-
pois de assentar num quadro factual preciso e suficiente, decida, de direito, com base nele, elegendo o 
direito aplicável e aplicando -o.

4 – Nestes termos, acorda -se, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artº 729º do Código de Processo 
Civil, revogar a sentença recorrida, para ser substituída por outra que decida após ampliação da base 
factual, de acordo com o que atrás se apontou, assim concedendo provimento ao recurso da impugnante, 
ficando, deste modo, prejudicado o conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Pública.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Junho de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

IRS. Mais valias. Fundamentação. Administração activa. Princípio da separação de 
poderes.

Sumário:

Sob pena de violação do princípio da separação de poderes e assumir -se como órgão 
de administração activa dos impostos, o tribunal não pode decidir sobre a manu-
tenção de actos que deveriam ser anulados com base em fundamentação diferente 
da utilizada pela administração tributária.

Processo n.º: 58/11 -30.
Recorrente: Miguel Luis Planas Raposo (Cabeça de Casal).
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
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Acordam na secção do contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1 – Miguel Luis Planas Raposo (cabeça de casal), melhor identificado nos autos, vem recorrer 
da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que julgou parcialmente improcedente a 
impugnação judicial que deduziu contra a liquidação adicional de IRS e juros compensatórios, relativa 
à autora da herança, no montante global de 38.391.545$00, referente ao ano de 1996, formulando as 
seguintes conclusões:

a) O sistema de administração executiva, constitucionalmente consagrado, confere à administra-
ção o poder de, para prosseguir a satisfação do interesse público, praticar actos jurídicos (artigo 266.º 
da Constituição da República Portuguesa) que afectam ou lesam os interesses dos cidadãos em cuja 
categoria se inscreve o acto de liquidação.

b) Não sendo o tribunal fiscal um órgão de administração activa dos impostos, mas antes um ór-
gão para dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas fiscais (art.º 212.º, n.º 2, da Constituição 
da República Portuguesa), não lhe cabe praticar o acto tributário que, como título formal e abstracto, 
declara constituídos na Ordem Jurídica os efeitos jurídicos próprios de uma obrigação pecuniária.

c) A tanto se opõe o princípio da separação de poderes entre os tribunais e o executivo ou a adminis-
tração, consagrado como princípio estruturante do sistema de poderes no artigo 111º da Constituição.

d) No contencioso de anulação em que o contencioso tributário se enquadra, ao contrário do que 
sucede nos sistemas do common law, não está em causa a licitude, à luz de todo o ordenamento jurídico, 
do resultado da actividade da administração tributária, mas apenas a legalidade de um concreto acto de 
liquidação, em função dos concretos fundamentos de direito e de facto alegados para a sua prática.

e) Tendo o acto de liquidação sido praticado “porque os prédios objecto da transmissão à data da 
sua aquisição (1966 e 1969), se encontravam abrangidos pelo Plano de Urbanização e á data da venda 
pelo Plano de Urbanização e pelo Plano Director Municipal como zona destinada a construção urbana 
e porque os citados imóveis foram destinados a loteamento e consequentemente a construção urbana, 
os ganhos provenientes de […], de acordo com o preceituado no artigo 5º do Dec.  -Lei n.º 442 -C/88, 
de 30/11, que aprovou o CIRS que entrou em vigor em 01/01/1989 e artigos 1º e 10º do CIRS, estão 
sujeitos a IRS -Categoría G” e dando a sentença recorrida por provado que, à data de aquisição dos 
prédios cuja transmissão gerou os ganhos tributados, os mesmos não eram ainda terreno para construção 
urbana por não estarem abrangidos por Plano de Urbanização aprovado, a única solução a tirar é a da 
anulação do acto tributário, por erro nos pressupostos de facto,

f) sem embargo de a natureza dos prédios como terreno para construção urbana, em causa nessas 
datas de aquisição, não relevar, bastando que a tenham adquirido até ao momento de entrada em vigor 
do CIRS, à luz do entendimento da norma de tributação, feito pela decisão

g) e de poder vir a ser renovada a prática do acto, se o direito de liquidação não tiver caducado.
Termos em que se requer que seja dado provimento ao recurso jurisdicional, revogada a sentença 

recorrida e julgando -se procedente a impugnação seja o acto de liquidação impugnado anulado.
2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu o seguinte parecer:
“1. Na vigência do Código do Imposto de Mais -Valias (CIMV) os ganhos resultantes da trans-

missão onerosa de terrenos para construção (considerados como os situados em zonas urbanizadas 
ou compreendidas em planos de urbanização já aprovados e os assim declarados no título aquisitivo) 
estavam sujeito a tributação (art.1º nº1 e §2 CIMV)

Os ganhos resultantes da transmissão onerosa de prédios rústicos não estavam sujeitos a tribu-
tação.

A norma constante do art.5º nº1 DL n.º 442 -A/88, 30 Novembro estabelece uma delimitação 
negativa do âmbito de incidência objectiva do art. 10º n.º 1 CIRS, evitando a tributação em sede deste 
imposto de ganhos resultantes de alienações onerosas que não eram tributadas em sede de CIMV, por 
forma a não violar fundadas expectativas dos agentes económicos senão mesmo o princípio da confiança, 
ínsito no princípio do Estado de direito democrático (art.2º CRP)

A solução encontrada consistiu em submeter a tributação em IRS os ganhos anteriormente excluídos 
de tributação em IMV apenas quando tanto a aquisição como a transmissão dos bens que os geraram 
tiver ocorrido na vigência do CIRS (iniciada em 1.01.1989)

O STA tem destilado jurisprudência consolidada interpretando a norma constante do art.5º nº1 DL 
n.º 442 -A/88, 30 Novembro com o sentido de que não são tributados em IRS os ganhos obtidos com a 
transmissão de terrenos agrícolas (prédios rústicos) que foram adquiridos antes da vigência do CIRS 
e que mantinham essa natureza na data do início da sua vigência (acórdãos STA 29.03.2006 processo 
n.º 1213/05;6.06.2007 processo n.º 179/07; 13.02.2008 processo n.º 763/07; 29.10.2008 processo 
n.º 539/08; 4.02.2009 processo n.º 872/08; 2.06.2010 processo nº998/09); esta jurisprudência deve 
ser seguida, por observância do princípio da aplicação e interpretação uniformes do direito (art.8º nº3 
CCivil)
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2. Aplicando estas considerações ao caso em análise:
a) o prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 1948º foi adquirido, por sucessão, como terreno 

agrícola (probatório nºs 1, 6 e 7)
b) este prédio já era considerado terreno para construção na data do início da vigência do CIRS, 

porque integrado em zona urbanizada ou compreendida em plano de urbanização (a zona do Calhabé foi 
abrangida pelo Plano Geral de Urbanização em 1974; probatório nº18), estando os ganhos resultantes 
da sua transmissão onerosa sujeitos à incidência de IMV

c) os ganhos resultantes da alienação onerosa do citado terreno para construção constituem mais-
-valias, como espécie de incrementos patrimoniais inscritos nos rendimentos da categoria G, sujeitos 
à incidência de IRS (arts.9º nº1 a la) e 10º nº1 al.) a) CIRS)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento. A sentença deve ser confirmada.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 -A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1  - Em 26/04/1996, por escritura pública de compra e venda, outorgada no 3º Cartório Notarial 

de Coimbra, lavrada de fls. 19 a fls. 20 verso do livro 364 - C, Maria Emília Dória de Aguiar Planas 
Raposo, casada no regime de comunhão de adquiridos com Luís José Moreira Martins Raposo, que 
lhe concedeu a respectiva autorização para o fazer, vendeu o prédio composto por terra de cultura, sita 
na Quinta da Barroca do Pinheiro, freguesia de Santo António dos Olivais com a área de 9950 m2, 
inscrito na respectiva matriz rústica sob o artigo 1948.º e descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Coimbra sob o n.º 3895 da freg. de Santo António dos Olivais à sociedade Arista  - Urbanização do 
Casal de Eira Ld.ª, pelo preço global de Esc. 207.000.000$00 (escritura de compra e venda de fls. 121 
a fls. 125 dos autos e que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos legais).

2  - Em 14/05/1996, a sociedade Arista  - Urbanização do Casal da Eira Lda. entregou na compe-
tente Repartição de Finanças declaração mod. 129 para inscrição de um terreno destinado a construção 
urbana, com a área de 49.929 m2, que proveio de vários artigos rústicos, entre os quais o artigo 1948.º, 
adquirido pela compra referida no parágrafo antecedente (Declaração Modelo 129 de fls. 97 e 98 dos 
autos e que aqui se dá por reproduzida).

3  - Em 27/03/1996, por escritura pública de compra e venda, outorgada no 3.º Cartório Notarial de 
Coimbra, lavrada de fls. 76 a fls. 78 do livro 109 -E, Maria Emília Dória de Aguiar Planas Raposo e seu 
marido Luís José Moreira Martins Raposo (casados no regime de comunhão de adquiridos) e restantes 
comproprietários, ids. na escritura de fls. 92 e segs. dos autos, venderam o prédio (qualificado na escritura 
como misto), composto de edifício de rés -de -chão amplo, destinado a fábrica com a área de 734 m2, 
composto de casa de habitação de rés -de -chão e dois andares com a superfície coberta de 244,5 m2 e 
composto de terra de cultura com a área de 3.990 m2, inscrito nas respectivas matrizes urbana sob os 
artigos nºs 532.º e 533.º e rústica sob o artigo 1946.º e descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Coimbra sob o n.º 3857 da freg. de Santo António dos Olivais, à sociedade Arista  - Urbanização do 
Casal de Eira Ld.a, pelo preço global de Esc. 45.000.000$00 (escritura de compra e venda de fls. 91 a 
fls. 96 dos autos e que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos legais)

4  - Em 26/04/1996, a sociedade Arista  - Urbanização do Casal da Eira Ldª entregou na competente 
Repartição de Finanças declaração mod. 129 para inscrição de um terreno destinado a construção urbana, 
com a área de 39.979 m2, que proveio de vários artigos rústicos e urbanos entre os quais o artigo rústico 
n.º 1946.º e os artigos urbanos nºs 532 e 533.º adquiridos pela compra, referida no parágrafo antecedente 
(Declaração Modelo 129 de fls. 89 e 90 dos autos e que aqui se dá por reproduzida).

5  - Os imóveis, ids. em 4.2.1. e 4.2.3. e outros, pertencentes à sociedade compradora Arista  - Ur-
banização do Casal de Eira Ld.ª foram por esta objecto de loteamento urbano, cujo alvará foi emitido 
em 16/06/1997 pela Câmara Municipal de Coimbra (alvará de loteamento n.º 400, junto aos autos de 
fls. 158 a fls. 177 e que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).

6  - Os imóveis, ids. em 4.2.1. e 4.2.3., vendidos por Maria Emília Dória de Aguiar Planas Raposo, 
na qualidade de proprietária ou titular de uma quota indivisa, foram por esta adquiridos, por sucessão, 
ocorrida por morte de seus pais, sendo que seu pai Victorino Planas Dória faleceu em 30/06/1957 e sua 
mãe Josefa Irene Dóría de Aguiar Planas faleceu em 23/05/1966 (processo de liquidação do imposto 
sobre as Sucessões e Doações junto aos presentes autos como apenso e que aqui se dá por reproduzido 
para todos os efeitos legais).

7  - Por escritura de partilhas, outorgada no 1.º Cartório Notarial de Coimbra, em 01/10/1969 foi 
adjudicado a Maria Emília Dória Aguiar Planas Raposo o seguinte quinhão hereditário:

 - a totalidade do prédio composto de terra de cultura, sito na Quinta da Barroca do Pinheiro e 
inscrito na matriz rústica da freguesia de Santo António dos Olivais sob o artigo 1948.º;

 - 1/3 do prédio misto, composto de terra de cultura, com dois prédios urbanos, sito na Fonte 
da Cheira, ao Calhabé, da freguesia de Santo António dos Olivais, inscrito na matriz predial urbana 
dessa freguesia sob os artigos 532.º, e 533.º e na rústica dessa mesma freguesia sob o artigo n.º 1948.º 
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(escritura de partilha de fls. 178 a fls. 199 dos autos e que aqui se dá por reproduzida para todos os 
efeitos legais).

8  - A Maria Emília Dória Aguiar Planas Raposo pagou às outras duas herdeiras, por conta do 
preenchimento das legítimas destas, a quantia global de Esc. 163.660$00, que a mais recebeu em bens 
imóveis, não se tendo imputado, na escritura de partilhas, esse valor a um bem imóvel específico (citada 
escritura de partilha de fls. 178 a fls. 199 dos autos).

9  - Em 06/12/1998 faleceu Maria Emília Dória Aguiar Planas Raposo, no estado de viúva, sendo 
que seu marido Luís José Moreira Martins Raposo já havia falecido em 28/11/1996 (relatório de ins-
pecção de fls. 141 e seguintes dos autos e que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos legais 
e facto não controvertido).

10  - São herdeiros da herança de Maria Emília Dória Aguiar Planas Raposo e Luís José Moreira 
Martins Raposo 6 filhos, sendo cabeça de casal da herança indivisa o seu filho Miguel Luís Planas Raposo, 
ora impugnante, que litiga naquela qualidade (citado relatório de inspecção e facto não controvertido).

11  - Em 10/11/2000 a AT procedeu à liquidação adicional de IRS, que incidiu sobre rendimentos 
da categoria G referentes ao ano de 1996, auferidos por Maria Emília Dória Aguiar Planas Raposo e 
Luís José Moreira Martins Raposo, pelo valor global de Esc. 38.391.545$00 no qual se incluíam já os 
juros compensatórios, no montante de Esc. 9.034.062$00 (liquidação de fls. 35 dos autos e que aqui 
se dá por integralmente reproduzida)

12  - Essa liquidação adicional foi motivada pela venda dos prédios ids. em 4.2.1. e 4.2.3., na 
sequência de exame à escrita da sociedade Arista  - Urbanização do Casal da Eira Lda (citado relatório 
de inspecção de fls. 141 e segs. dos autos).

13  - Na referida liquidação adicional, relativamente ao artigo rústico n.º 1948.º, sujeitou -se a 
imposto metade do valor do imóvel e considerou -se sujeito a IRS o excesso, que a Maria Emília Dória 
Aguiar Planas Raposo levou a mais na outra metade, por escritura de partilhas, realizada a 01/10/1969, 
sendo o valor desse excesso correspondente a Esc. 11.906$00 na aquisição e a Esc. 44.647.500$00 na 
realização (citado relatório de inspecção).

14  - Do relatório de inspecção, que fundamenta a liquidação em causa, cujo teor se dá por inte-
gralmente reproduzido, consta além do mais o seguinte:

“Os imóveis (...) vendidos por Maria Emília Dória de Aguiar Planas Raposo vieram à sua posse 
por morte do seu pai Victorino Planas Dória, que ocorreu em 30/06/1957 e por morte da sua mãe Josefa 
Irene Dória de Aguiar Planas (...) que ocorreu em 23/06/1996 e por escritura de partilhas celebrada no 
1º Cartório Notarial de Coimbra, em 01/10/1969, na qual lhe foram adjudicados, entre outros, todo o 
artigo 1948º e 1/3 dos artigos 532º, 533.º e 1946. tendo pago tornas aos restantes herdeiros, suas irmãs (...)

O Código do Imposto de Mais Valias foi aprovado em 09/06/1965 pelo Dec -Lei 46.373. Assim, 
porque os prédios objecto de transmissão à data da aquisição (1966 e 1969), se encontravam abran-
gidos pelo Plano de Urbanização e à data da venda pelo Plano de Urbanização e pelo Plano Director 
Municipal como zona destinada à construção urbana e porque os citados imóveis foram destinados a 
Loteamento e consequentemente a construção urbana, os ganhos provenientes de metade do artigo 1948º 
mais o excesso que levou a mais na outra metade, por escritura de partilhas e os provenientes do 1/6 do 
artigo 1946, de acordo com o preceituado no artigo 5º do Dec -Lei n.º 442 -A/88 de 30/11, que aprovou 
o CIRS que entrou em vigor em 01/01/1989 e artigos 1º e 10º do CIRS, estão sujeitos a IRS

 - Categoria G, pelo que juntamente com a declaração modelo 2, apresentada com referência ao 
exercício de 1996, deveria também ter apresentado o anexo G, o que não foi cumprido.”

“(…) A impugnante alega que o imóvel não está sujeito a imposto, por à data da aquisição não 
ser considerado terreno para construção urbana, mas sim terreno rústico inscrito na respectiva matriz 
até à data da venda. O facto de ter mantido a inscrição na matriz predial rústica da freguesia de Santo 
António dos Olivais não é relevante, o que sujeita a impostos a transmissão onerosa de terrenos para 
construção urbana, não é a sua natureza à data da aquisição, mas sim a sua natureza e destino à data da 
alienação, pois o conceito de terreno para construção reporta -se ao momento em que o ganho é obtido. 
O imóvel em questão não só adquiriu a natureza de terreno para construção à data da alienação, por 
se destinar a loteamento urbano, como já a tinha antes, já que estava abrangido pelo Plano Director 
Municipal, aprovado pela Câmara Municipal e por Resolução do Conselho de Ministros, publicado em 
22/04/1994 (…) o que possibilitou a aprovação do loteamento. É de referir que, à data da aquisição, 
23/06/1966, já tinha a natureza de terreno para construção urbana, por estar abrangido pelo Plano de 
Urbanização, tanto que, por morte da autora da herança ocorrida na data referida, pela qual foi instaurado 
na 1.” Repartição de Finanças do concelho de Coimbra o processo n.º 26 944 foi avaliado nos termos 
do artigo 109º do Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doacções (...)“.

15  - Em 30/03/2001 deu entrada na Secretaria deste Tribunal a presente impugnação (carimbo de 
entrada de fls. 2 dos autos).

Mais se apurou que:
16  - Por Despacho Ministerial, proferido em 02/07/1959, foi aprovado para a zona do Calhabé 

(Coimbra), o Anteplano de Urbanização da Unidade Residencial do Calhabé (cujos documentos não 
constam dos arquivos da C.M.C.)
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 - oficio subscrito por Vereador da Câmara Municipal de Coimbra em 24/09/2003 e que aqui se 
dá por reproduzido para todos os efeitos legais.

17  - No decurso do ano de 1962 foi proposto, por vários proprietários de imóveis, sitos naquela 
área de Coimbra, entre os quais a autora da sucessão, um aditamento ao Anteplano de Urbanização da 
Unidade Residencial do Calhabé, que foi aprovado pela Câmara Municipal de Coimbra, na reunião de 
29/11/1962 e aprovado por Despacho Ministerial de 06/08/1963  - citado oficio da Câmara Municipal 
de Coimbra.

18  - A zona do Calhabé foi abrangida pelo Plano Geral da Urbanização/74  - na malha 1, sector 
8  -, cujo parecer de revisão, aprovado por despacho do Senhor Secretário de Estado da Habitação e 
Urbanismo de 28/12/1981 propunha a utilização para o local dos índices de construção, constantes 
desse parecer.

19 - Em 03/01/2001 foi paga a quantia de Esc. 31.164.295$00, referente à liquidação que ora se 
impugna, ao abrigo do disposto no DL 248 -A/2002 de 14/11 (guia de pagamento junta ao PA cujas 
folhas se não encontram numeradas).

5 - A sentença sob recurso, no segmento impugnado, concluiu que é devido imposto de IRS, cate-
goria G pelos ganhos obtidos com a transmissão do prédio rústico, inscrito na matriz sob o artigo 1948.º, 
embora devendo reduzir -se para metade os valores respectivos de aquisição e realização.

Para tanto, ponderou -se na decisão nos seguintes termos: “Voltando de novo ao caso em apreço, 
o terreno em causa foi adquirido como terreno agrícola, mas já não era terreno agrícola à data da 
entrada em vigor do CIRS, (01/01/1989), pois que, conforme consta do probatório, logrou a Fazenda 
Pública demonstrar que, em 1974, o prédio em causa se encontrava integrado em zona urbanizada ou 
compreendida em plano de urbanização, tendo -se apurado que, a zona do Calhabé foi abrangida por 
Plano Geral de Urbanização em 1974 (malha 1, sector 8 do referido Plano).

E, assim sendo, embora tal prédio não pudesse ser considerado, à data da sua aquisição, como 
terreno para construção, à data da entrada em vigor do CIRS (01/01/1989) e, de acordo com as dis-
posições conjugadas do artigo 1.0, n.º1 e parágrafo 2 do CIMV, já teria que ser considerado terreno 
para construção.

Pelo que, é forçoso concluir que, em face do disposto no artígo 5º do Decreto -Lei n.º 442 -A/88, 
os ganhos obtidos com a sua transmissão se inserem no âmbito de incidência do CIRS, uma vez que 
estes ganhos se encontravam no âmbito da incidência do Código de Imposto de Mais Valias.”

A fundamentação aduzida na sentença, partindo do entendimento que um Anteplano de Urbani-
zação não é um plano de urbanização aprovado, concluiu assim que à data da sua aquisição o prédio 
rústico sob o artigo 148.º (1966) não podia ser considerado terreno para construção, ao invés do que 
se afirma no relatório de inspecção que fundamenta a liquidação impugnada, mas o certo é que a le-
galidade desta antes se ancoraria no facto de já não ser terreno agrícola à data da entrada em vigor do 
CIRS (01/01/89), uma vez que constava do probatório que o prédio em causa fora abrangido por Plano 
Geral de Urbanização em 1974.

Significa isto que, não obstante a sentença ter julgado ocorrer um erro sobre os pressupostos de 
facto alegado pelo ora recorrente na impugnação judicial que deduzira, não conferiu efeitos anulatórios 
ao vício de violação de lei daí decorrente, já que uma outra realidade fáctica revelada pelo probatório, 
mas não invocada pela administração tributária na fundamentação da liquidação adicional, conferia 
legalidade à tributação dos ganhos obtidos com a posterior transmissão onerosa do prédio em causa.

Ora, é precisamente contra esta possibilidade de no contencioso tributário se aferir da legalidade 
do acto tributário impugnado para além dos fundamentos de direito e de facto alegados para a sua 
prática que se insurge o ora recorrente.

A esse propósito o recorrente vem defender que o contencioso tributário se define como um 
processo de mera anulação, não podendo o tribunal fiscal assumir -se como um órgão da administração 
activa dos impostos, antes se restringindo a sua sindicância à questão da legalidade concreta do acto 
impugnado e não da licitude da actividade administrativa.

Vejamos.
Muito embora a impugnação judicial se não defina, em sentido estrito, como de mera anulação, 

uma vez que nela pode ser proferida condenação da administração tributária no pagamento de juros 
indemnizatórios, ainda assim é incontroverso que não se trata de um processo judicial com o atributo 
de jurisdição plena.

Como assim, assentando a liquidação impugnada em pressupostos fácticos errados se imponha 
a respectiva anulação, cabendo à administração tributária a prática de um novo acto e não ao tribunal, 
não podendo, como afirma Jorge Lopes de Sousa in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, fls. 896, 
anotação 20 ao artigo 124.º,  -“ser o interessado privado de discutir a legalidade do novo acto que, 
eventualmente venha a ser praticado, utilizando todos os meios de impugnação administrativa e con-
tenciosa que a lei lhe proporciona.”

Por outra parte, como afirma o mesmo autor, ob. citada a fls.897, no domínio do contencioso 
tributário o princípio do aproveitamento de actos administrativos praticados no exercício de poderes 
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vinculados terá de ceder “em face de regras com consagração legislativa e constitucional, como a do 
direito a ver anulados os actos administrativos ilegais, ínsito no direito de impugnação contenciosa 
de actos lesivos, reconhecido no n.º 4 do artigo 268.º da CRP.”

Certo é ainda que a possibilidade do tribunal alterar a fundamentação do acto de liquidação adi-
cional impugnado enfrenta sério obstáculo a nível do princípio da separação de poderes, enunciado no 
artigo 111.º da CRP.

Na verdade, decorre do artigo 266.º da CRP que compete à administração como entidade cons-
titucionalmente encarregada da prossecução do interesse público, decidir da prática ou não dos actos 
administrativos que tal prossecução exige e essa prática não lhe pode ser imposta, fora dos casos em 
que tal esteja especialmente previsto, o que é reforçado pelo disposto no artigo 6.º do ETAF ao definir 
que os recursos contenciosos são de mera legalidade e têm por objecto a declaração da invalidade ou 
anulação dos actos recorridos.

E assim que, como também defende o autor já acima citado, na mesma obra a fls. 898,  -“Corolário 
desta afirmação é os tribunais não poderem também decidir sobre a manutenção de actos que deve-
riam ser anulados, com base em fundamentação diferente da utilizada pela administração tributária, 
o que se traduziria, a nível do resultado alcançado, em ser o tribunal a substituir -se à Administração, 
praticando o acto com a fundamentação adequada.

Ora, uma vez anulado o acto ilegal lesivo para os particulares, é à Administração e apenas a ela 
que cabe decidir praticar ou não novo acto com a fundamentação que ao tribunal parece ser a cor-
recta, com as consequentes possibilidades de impugnação que a lei confere, que são substancialmente 
distintas e mais favoráveis do que as conferidas por lei para impugnação de decisões judiciais.”

Não pode, assim, manter -se a sentença sob recurso e em face da procedência do vício de violação 
de lei por erro nos pressupostos de facto em que assentou, com tradução no facto de na data da sua 
aquisição o prédio sob o artigo 148.º da matriz rústica não poder ser considerado como terreno para 
construção, ao contrário do que consta da respectiva fundamentação, anula -se a liquidação impugnada 
no seu todo.

Termos em que se acorda:
A) Conceder provimento ao recurso jurisdicional;
B) Revogar a sentença no segmento impugnado;
C) Julgar totalmente procedente a impugnação judicial;
D) Reconhecer o direito ao impugnante a juros indemnizatórios, de harmonia com o preceituado 

nos artigos 43.º da LGT e 65.º do CPPT, os quais deverão ser contados desde o dia de pagamento do 
imposto devido até à data da respectiva nota de crédito.

Sem custas neste STA, bem como na 1.ª instância.

Lisboa, 1 de Junho de 2011. — Miranda de Pacheco (relator) — Dulce Neto — António Ca-
lhau. 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Dedução de prejuízos. Métodos indiciários. artigo 46.º n.º 1 do 
Código do IRC (actual n.º 1 do artigo 52.º do Código do IRC)

Sumário:

 I — O uso da expressão contida no n.º 1 do artigo 46.º do Código do IRC (na redacção 
da Lei n.º 30 -C/92 de 28/12) «nos termos das disposições anteriores» não é sinal 
excludente do apuramento da matéria colectável por métodos indiciários.

 II — O artigo 46.º n.º 2 do Código do IRC não proíbe que, num exercício em que o lucro 
tributável é apurado a partir da contabilidade do sujeito passivo, sejam deduzidas 
perdas de anos anteriores, ainda que apuradas por métodos indirectos.

Processo: n.º 129/11.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: SPORTMUSIC – Sociedade de Equipamentos Desportivos e Musicais, Lda.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
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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 27 de Julho de 2010, na parte em que julgou procedente a impugnação judicial 
deduzida por SPORTMUSIC – Sociedade de Equipamentos Desportivos e Musicais, Lda., com os sinais 
dos autos, contra liquidações adicionais de IRC referentes aos anos de 1995 e 1998, apresentando as 
seguintes conclusões:

I) No n.º 2 do art. 46º na redacção dada pela Lei n.º 30 -C/92 de 28/12 não se encontra regulamen-
tada a situação em apreço nos presentes autos, nos quais não está em causa a dedução de prejuízos em 
exercícios em que teve lugar o apuramento do lucro tributável com base em métodos indirectos.

II) Nos presentes autos está em causa saber se nos exercícios em que o apuramento do lucro 
tributável não é feito com base em métodos indiciários é possível deduzir prejuízos apurados com 
recurso a métodos indiciários.

III) O artigo 46º nº1 do CIRC, permite a dedução dos prejuízos fiscais “apurados em determinado 
exercício, nos termos das disposições anteriores”.

IV) Cumpre, deste modo, determinar se o apuramento dos prejuízos com recurso à aplicação de 
métodos indiciários é feito, nos termos das disposições anteriores anteriores ao artigo 46º.

V) Porém, o que se verifica é que, a determinação do lucro tributável por métodos indiciários é 
feita nos termos das disposições posteriores ao artigo 46.º, nomeadamente nos termos dos artigos 51.º 
e seguintes do CIRC.

VI) Tem de se concluir, por conseguinte, que não se encontra nos termos do artigo 46.º n.º 1, 
prevista a possibilidade de dedução dos prejuízos apurados com recurso aos métodos indiciários.

VII) Caso o legislador pretendesse que o regime estabelecido neste artigo 46º, para a dedução 
dos prejuízos fiscais, fosse o mesmo para os prejuízos apurados com recurso à contabilidade e para 
os prejuízos apurados com recurso a métodos indiciários, não teria utilizado a expressão “nos termos 
das disposições anteriores”, quando são as disposições posteriores, essencialmente, que se referem 
ao apuramento de prejuízos com recurso a métodos indiciários.

VIII) A sentença recorrida, ao assim não entender, apresenta -se ilegal por desconformidade com 
os preceitos acima assinalados, não merecendo por isso ser confirmada.

Termos em que, com o mui douto suprimento de V. Exas., deverá ser considerado procedente o 
recurso e revogada a douta sentença recorrida, como é de Direito e Justiça.

2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos seguintes termos:
1.ª A questão material controvertida que cumpre analisar, refere -se essencialmente a saber se é 

possível a dedução ou não dos prejuízos fiscais apurados por aplicação de métodos indirectos, rela-
tivos aos anos de 1993 e 1994, nos anos subsequentes, designadamente de 1995 a 1998, por força do 
disposto no artigo 46.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC), na 
redacção dada pela Lei n.º 30.º -C/92, de 28 de Dezembro.

2.ª Entende o Ilustre Representante da Fazenda Pública que só há reporte quando os prejuízos 
tiverem sido apurados a partir da contabilidade da empresa. Se resultarem da aplicação de métodos 
indiciários, já não são dedutíveis, pois o n.º 1 do artigo 46.º do CIRC fala de “(…) prejuízos apurados 
(…) nos termos das disposições anteriores.”

3.ª Ora, não é inteiramente verdade que as normas anteriores ao artigo 46.º do CIRC se refiram 
exclusivamente ao apuramento da matéria colectável pelo método directo. O artigo 16.º do CIRC enun-
cia os métodos para a determinação da matéria colectável, referindo, expressamente, a possibilidade 
de o ser por via indiciária.

4.ª Ora, esta questão foi já objecto de numerosas decisões do STA, (a título de exemplo: os Acór-
dãos do STA n.ºs 0589/06, de 10/01/2007, acórdão proferido no processo n.º 01026/05, de 25/01/2006, 
ou no processo n.º 0351/06, de 07/06/2006, ou o processo n.º 0827/05, de 23/11/2005 ou ainda o 
acórdão proferido no processo n.º 01234/05, de 22/11/2006,), todas elas no sentido de considerar que 
o artigo 46º do CIRC não proíbe que, num exercício em que o lucro tributável é apurado a partir da 
contabilidade do sujeito passivo, sejam deduzidas perdas de anos anteriores, ainda que determinadas 
por métodos indirectos.

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

6.ª Assim, improcede totalmente a tese da recorrente.
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7.ª Pelo que, andou bem a sentença recorrida ao acompanhar a melhor jurisprudência sobre 
esta matéria,

“Sem mais delongas e, acompanhando a jurisprudência citada, concluo que é possível deduzir 
aos lucros tributáveis, apurados através de avaliação directa, os prejuízos de anos anteriores, com 
o limite fixado na lei, ainda que tais prejuízos tenham sido apurados através de métodos indirectos. 
Ou seja, e no caso dos presentes autos, é possível deduzir os prejuízos dos anos de 1993 e 1994, apu-
rados por aplicação de métodos indirectos aos exercícios subsequentes, designadamente, nos anos de 
1995 a 1998.”

8.ª Mais, conforme se refere no Acórdão proferido no processo n.º 01234/05, de 22/11/2006, “se o 
legislador quisesse obstar ao reporte dos prejuízos apurados por métodos indirectos diria isso mesmo, 
de modo afirmativo. Mas não só o não fez, claramente, no n.º 1, como no número 2 do artigo 46.º, 
voltando a referir -se aos prejuízos anteriormente apurados, para dizer quando podem e quando não 
podem ser deduzidos, não distingue o modo do seu apuramento.”

9.ª Resulta claro, pois, que o artigo 46º do CIRC não proíbe que, num exercício em que o lucro 
tributável é apurado a partir da contabilidade do sujeito passivo, sejam deduzidas perdas de anos 
anteriores, ainda que determinadas por métodos indiciários.

10.ª Por outro lado, no n.º 2 do artigo 46.º do CIRC, nada se refere quanto à impossibilidade de 
considerar, na determinação do lucro tributável dos exercícios subsequentes, o prejuízo fiscal respei-
tante a exercícios em que houve lugar á aplicação de métodos indirectos.

11.ª Pelo que neste caso apenas poderia ser aplicada a regra geral do n.º 1 do mesmo preceito 
legal – logo, nos cinco exercícios posteriores a 1993/1994, a impugnante goza do direito legal ao 
reporte dos prejuízos fiscais incorridos nesses exercícios.

12.ª Preceito que, como vimos, é inteiramente aplicável ao caso sub judice.
NESTES TERMOS, E nos mais de Direito aplicáveis, deve o presente recurso improceder, 

mantendo -se a douta decisão recorrida, com as legais consequências. Só assim se decidindo, SERÁ 
CUMPRIDO O DIREITO E FEITA JUSTIÇA

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

Âmbito do recurso: A questão objecto do presente recurso prende -se com o disposto no art. 46.º, 
ns 1 e 2 do Código do Imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas e consiste em saber se os 
prejuízos fiscais fixados pelos serviços de inspecção tributária em exercícios anteriores com recurso 
à aplicação dos métodos indirectos podiam ser deduzidos ao lucro tributável apurado com suporte na 
contabilidade, nos termos do disposto no n.º 1 do referido normativo.

Alega a recorrente, Fazenda Pública, que não se encontra prevista nos termos do artigo 46.º n.º 1 
do CIRC a possibilidade de dedução dos prejuízos apurados com recurso aos métodos indiciários.

Mais alega, e este parece ser o argumento essencial do recurso, que tal entendimento decorre 
do proémio do n.º 1, do artigo 46º, do Código do Imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas, 
quando se estabelece que a dedução de prejuízos se reporta aos apurados nos termos das disposições 
anteriores e estas só podem ser as respeitantes à determinação de um resultado com suporte integral 
na contabilidade e não com base em métodos indirectos, matéria que apenas é tratada nos artigos 51º 
e seguintes do mesmo diploma legal.

Fundamentação:
Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento, sendo que a sentença recorrida interpretou 

adequadamente o referido preceito legal, em termos que têm vindo a colher apoio da jurisprudên-
cia uniforme deste Supremo Tribunal Administrativo, designadamente os acórdãos de 10.01.2007, 
recurso 589/06, de 9.11.2005, processo 495/05, de 23.11.2005, processo 827/05, de 25.01.2006, re-
curso 1026/05 e de 7.06.2006, processo 351/06, todos in www.dgsi.pt, onde se decidiu que «o artigo 46º 
nº2 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas não proíbe que, num exercício 
em que o lucro tributável é apurado a partir da contabilidade do sujeito passivo, sejam deduzidas 
perdas de anos anteriores, ainda que determinadas por métodos indirectos».

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

Também sobre a questão, e na doutrina, se pode citar o contributo de Saldanha Sanches, na 
sua dissertação sobre A Quantificação da obrigação Tributária, ed. LEX, onde a fls. 345, nota 87, 
se escreve: «No regime actualmente definido pelo n.º 2 do art. 46.º do IRC, em exercícios com lucros 
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praticados segundo métodos indiciários, os prejuízos não são dedutíveis. Mas poderão sê -lo em exer-
cícios posteriores, calculados segundo os métodos normais, se não tiver havido preclusão temporal 
desse direito».

Acresce dizer, como se sublinha no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10.01.2007, 
recurso 586/06, que a impossibilidade de reporte de prejuízos apurados por métodos indirectos seria 
incompatível com a regra da solidariedade dos exercícios e com a da tributação conforme a capacidade 
contributiva e de acordo com o rendimento real.

Em face do exposto, e não sendo aduzida no caso subjudice nova argumentação com consistência 
bastante para alterar aquela jurisprudência, somos de parecer que o presente 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 o n.º 1 artigo 46.º do Código do IRC na redacção então vigente (correspondente 

ao actual artigo 52.º) impedia que ao lucro tributável apurado com base na contabilidade do sujeito 
passivo fossem deduzidos prejuízos fiscais apurados por métodos indiciários.

5 – Na sentença objecto de recurso foram fixados os seguintes factos:
A) A Impugnante tem por objecto social o comércio de pronto -a -vestir, equipamentos desportivos 

e musicais – cfr. artigo 17.º da petição inicial, a fls. 38;
B) “Através de acção inspectiva dos Serviços de Inspecção Tributária aos exercícios de 1993 e 

1994, foram efectuadas, através da adopção de métodos indirectos, correcções às matérias colectáveis 
daqueles exercícios como segue: 

ANO Prejuízo declarado Prejuízo corrigido

1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (€ 196 418,08) (€ 42 874,46)
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (€ 382 513,49) (€ 88 222,73)

  - cfr. fls. 55;
C) Na Comissão de Revisão, foi o valor corrigido do ano de 1994 para (€ 136087,97) – cfr. 

fls. 55;
D) Na sequência de análise interna efectuada às declarações modelo 22, do IRC dos anos de 

1992, 1993, 1994 e 1995 da Impugnante, a administração Fiscal não aceitou o reporte dos prejuízos 
fiscais verificados nos exercícios de 1993 e 1994, nos exercícios de 1995 a 1998, constatando “…que 
o sujeito passivo utilizou indevidamente o reporte de prejuízos face ao disposto no artigo 46.º do CIRC, 
conforme nota em anexo e que abaixo discriminamos:

Exercício de 1995: 22 325 025$00
Exercício de 1996: 7 875 450$00
Exercício de 1997: 13 004 618$00
Exercício de 1998: 8 578 298$00
51 783 391$00” – cfr. artigo 29.º da petição inicial, a fls. 40 e fls. 65;
E) A Impugnante foi notificada das seguintes liquidações adicionais de IRC e respectivos juros 

compensatórios:
 - n.º 8310015684, relativa ao exercício de 1995, no montante a pagar de 12 821 782$00;
 - n.º 8310000772, relativa ao ano de 1996, no montante a pagar de 3 924 563$00;
 - n.º 8310000773, relativa ao ano de 1997, no montante a pagar de 5 523 934$00;
 - n.º 8310000774, relativa ao exercício de 1998, no montante a pagar de 3 543 614$00 – cfr. 

fls. 47 a 49;
F) Em 22/03/2001, a Impugnante apresentou reclamação graciosa das liquidações referidas em 

E – cfr. carimbo a fls. 2 do processo administrativo tributário apenso, Volume I;
G) Em 16/06/2003, pelo ofício n.º 06909, de 11/06/2003, a Impugnante foi notificada da decisão 

de indeferimento da reclamação graciosa, referida em F – cfr. fls. 70 a 72 do processo administrativo 
tributário apenso, Volume I;

H) Em 02/07/2003, foram apresentados os presentes autos de impugnação – cfr. carimbo, a fls. 35;
I) O Serviço de Finanças de Cascais 1 informa que as liquidações, referidas em E, se encontram pa-

gas e anuladas, conforme documentos de fls. 91 a 107, cujo teor integral dou aqui por reproduzido.
6 – Apreciando.
6.1 Da possibilidade de reporte de prejuízos apurados por métodos indirectos ou indiciários ao 

lucro tributável apurado por métodos directos
A sentença recorrida, a fls. 120 a 128 dos autos, julgou a impugnação procedente quanto à anu-

lação das liquidações adicionais impugnadas, por entender, em conformidade com a jurisprudência 
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deste Supremo Tribunal, que cita, transcreve e acompanha, que é possível deduzir aos lucros tributáveis, 
apurados através de avaliação directa, os prejuízos de exercícios anteriores, com o limite fixado na 
lei, ainda que tais prejuízos tenham sido apurados através de métodos indirectos, pelo que no caso dos 
presentes autos, é possível deduzir os prejuízos dos anos de 1993 e 1994, apurados por aplicação de 
métodos indirectos aos exercícios subsequentes, designadamente, nos anos de 1995 a 1998, razão pela 
qual as liquidações adicionais impugnadas deverão ser anuladas (cfr. sentença recorrida, a fls. 125 e 
126 dos autos).

Discorda do decidido a Fazenda Pública, alegando, em síntese, que o n.º 2 do artigo 46.º do Código 
do IRC, na redacção dada pela Lei n.º 30 -C/92 de 28/12 ao tempo vigente e aplicável, não contempla a 
situação dos autos, pois que não está em causa a dedução de prejuízos em exercícios em que teve lugar 
o apuramento do lucro tributável com base em métodos indirectos antes a de saber se nos exercícios em 
que o apuramento do lucro tributável não é feito com base em métodos indiciários é possível deduzir 
prejuízos apurados com recurso a métodos indiciários, questão a que o n.º 1 do artigo 46.º do Código 
do IRC daria resposta negativa, pois que, por via da remissão que nele se encontra para “os termos das 
disposições anteriores” apenas permite a dedução de prejuízos fiscais apurados por métodos directos, e 
não também por métodos indiciários, pois a determinação do lucro tributável por métodos indiciários é 
feita nos termos das disposições posteriores ao artigo 46.º, nomeadamente nos termos dos artigos 51.
º e seguintes do CIRC.

Vejamos.
A questão colocada a este Tribunal no presente recurso não é nova, nem novo é o argumento 

esgrimido pela Fazenda Pública na sua alegação para procurar obviar à possibilidade de dedução de 
prejuízos fiscais determinados por métodos indiciários a lucros tributáveis determinados com base na 
contabilidade.

A tal argumento, essencialmente de ordem sistemática e formal, já deu resposta este Supremo 
Tribunal em vários acórdãos em que se decidiram questões semelhantes às do presente recurso, no 
sentido de considerar que (cfr. o Acórdão de 9 de Novembro de 1995, rec. n.º 495/05):

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

Há várias razões que impossibilitam esta leitura da norma. Desde logo, a sua letra:
Não é verdade que as normas anteriores ao artigo 46º se refiram, exclusivamente, ao apuramento da 

matéria colectável pelo método directo. O artigo 16º enuncia os métodos para a determinação da matéria 
colectável, referindo, expressamente, a possibilidade de o ser por via indiciária. Por outro lado, se o 
legislador quisesse obstar ao reporte dos prejuízos apurados por métodos indirectos diria isso mesmo, de 
modo afirmativo. Mas não só o não fez, claramente, no n.º 1, como no número 2 do artigo 46º, voltando 
a referir -se aos prejuízos anteriormente apurados, para dizer quando podem e quando não podem ser 
deduzidos, não distingue o modo do seu apuramento. Por último, a impossibilidade de reporte de pre-
juízos apurados por métodos indirectos seria incompatível com a regra da solidariedade dos exercícios 
e com a da tributação conforme a capacidade contributiva e de acordo com o rendimento real.

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

Assim, o facto tributário, e a respectiva quantificação, a que a Administração chega mediante 
métodos indirectos, não deixa de ser um verdadeiro facto tributário, tão verdadeiro como o que é re-
velado pelas contas do sujeito passivo. A Administração age utilizando índices, partindo de factos que 
conhece para aceder a outros, desconhecidos, mediante métodos indiciários, socorrendo -se de regras 
da experiência, assim desembocando na quantificação do facto tributário. Num caso, os factos são 
evidenciados pela contabilidade; no outro, são apurados pela Administração Fiscal – mas sempre o 
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apuramento da situação contributiva se funda em factos, e a tributação incide sobre o rendimento real. 
É verdade que a matéria colectável apurada por métodos indirectos não goza de um grau de certeza 
tão elevado quanto a que tem a resultante da contabilidade. Mas a diferença não está na substância, 
mas só no grau, sendo certo que, como já se notou, mesmo uma contabilidade escorreita pode revelar 
um resultado do exercício discutível. E se, apurada matéria colectável positiva, ainda que por métodos 
indiciários, se segue a tributação, do mesmo modo que acontece quando aquela matéria resulta da 
contabilidade, então, também o apuramento de uma matéria colectável negativa através de métodos 
indirectos não pode ter consequências diferentes das que tem o apuramento contabilístico de um resul-
tado fiscal negativo: o reporte dos prejuízos.

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

(fim de citação).
É este entendimento – correspondente a uma orientação jurisprudencial firme e consolidada, em-

bora não unânime mesmo entre os juízes deste Supremo Tribunal (cfr. as declaração de voto apostas 
nos Acórdãos de 25 de Janeiro de 2006, rec. n.º 1026/05, de 22 de Novembro de 2006, rec. n.º 1234/05 
e de 1 de Janeiro de 2007, rec. n.º 589/06)  -, que aqui também se adopta, pois que a entendemos bem 
fundada.

E deste modo, impõe -se negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida, que ne-
nhuma censura merece.

 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Sem custas, pois a recorrente delas estava isenta.

Lisboa, 1 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Dulce Neto — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Taxa de publicidade. Inconstitucionalidade orgânica.

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 135/11 -30.
Recorrente: Município de Lisboa.
Recorrido: Auto Industrial, SA.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório –
1 – O Município de Lisboa recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário 

de Lisboa, de 11 de Fevereiro de 2010 (tal como rectificada por despacho de 14 de Junho de 2011, 
a fls. 215 e 216 dos autos), que nos autos de oposição à execução fiscal n.º 1106200400401293290 
instaurada pelos Serviços de Execuções Fiscais do Município de Lisboa contra AUTO INDUSTRIAL, 
SA, com os sinais dos autos, para cobrança de dívida por “licença de publicidade” referente ao ano de 
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2000, no montante de €11.302,48, julgou totalmente procedente a oposição deduzida, extinguindo a 
execução no que respeita à oponente.

O recorrente termina as suas alegações de recurso apresentando as seguintes conclusões:
1.ª – A douta sentença recorrida peca por erro de direito, violando o disposto nos artigos 238.º 

n.º 4 e 241.º da CRP e, bem assim, o n.º 2, do artigo 4.º, da LGT, ao considerar que o tributo em apreço 
configura um imposto por inexistência de sinalagma e, em consequência, ao declarar inconstitucionais 
as normas constantes dos artigos 3.º e 16.º, do Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal de 
Lisboa e os artigos 24.º a 30.º da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.

2.ª – O acto administrativo proferido em 25 de Novembro de 2000, que deferiu o pedido de licen-
ciamento da afixação de anúncios luminosos na parte envidraçada da fachada do prédio onde a Oponente 
exerce a sua actividade, consubstanciada no Processo n.º 10956/DOGEC/00 é, por si, suficiente, para 
fazer nascer a respectiva obrigação de pagamento da taxa “sub judice”:

a) Porque existe uma utilização do domínio público municipal, traduzida num uso comum extra-
ordinário, porquanto é este o meio utilizado para transmissão da mensagem publicitária;

b) Porque a afixação de mensagens publicitárias consubstancia uma actividade relativamente 
proibida e existe efectiva remoção de um obstáculo jurídico ao respectivo exercício por parte da C.M.L., 
enquanto entidade licenciadora, no exercício das suas atribuições.

3.ª – A taxa pressupõe ou dá origem a uma contraprestação específica, resultante de uma relação 
concreta entre o contribuinte e um bem ou serviço público.

4.ª – A distinção taxa/imposto assenta no carácter bilateral das primeiras e no carácter unilateral 
dos impostos.

5.ª – É inquestionável que a existência de mensagens publicitárias afixadas na parte envidraçada 
da fachada do prédio onde a Oponente exerce a sua actividade e visíveis da via pública permite pro-
mover perante o público, com vista à comercialização, os produtos e serviços oferecidos, pelo facto de 
os potenciais clientes ali circularem, porquanto é este o meio utilizado para transmissão da mensagem 
publicitária.

6.ª – Esta actividade enquadra -se no âmbito do artigo 3.º do Código da Publicidade.
7.ª – Em relação ao público em geral que circula na via pública fala -se em uso comum ordinário 

do domínio público.
8.ª– Porque o beneficiário da publicidade afixada retira vantagens especiais da utilização do do-

mínio público, existe um uso excepcional do domínio público – uso comum extraordinário.
9.ª – Não obstante o uso da via pública pela Oponente para transmitir a respectiva mensagem 

publicitária não excluir a utilização normal da mesma por parte dos restantes utilizadores, sempre se 
dirá que esta retira do respectivo uso um maior benefício, porque este lhe permite promover a respectiva 
imagem e publicitar os serviços e produtos que oferece no exercício da respectiva actividade.

10.ª – Tais vantagens são sentidas individualmente, pelo que se impõem a derrogação da regra da 
onerosidade: é legítimo que quem retira especiais proveitos da utilização do domínio público pague 
pela obtenção dos mesmos.

11.ª – Da mesma forma, impõe -se a derrogação da regra da liberdade, porquanto a actividade da 
Oponente não é inteiramente livre, antes contém limitações decorrentes da lei, destinadas a minimizar 
o impacto produzido no equilíbrio urbano e ambiental.

12.ª – O procedimento de licenciamento de afixação de mensagens publicitárias no Município de 
Lisboa obedecia, à data a que se reporta o acto tributário em apreço, o seguinte quadro legal:

a) artigos 238.º n.º 4 e 241.º, da Constituição da República Portuguesa;
b) alínea h), do n.º 2, do artigo 53.º e alínea b), do n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro;
c) alínea h), do artigo 19.º, da Lei n.º 42/98 de 6 de Agosto, que aprovou a Lei das Finanças 

Locais;
d) N.ºs 1 e 2, do artigo 1.º e artigo 11.º, da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto;
e) artigos 1.º a 3.º, 16.º e 20.º do Regulamento de Publicidade, aprovado pela Deliberação da 

Assembleia Municipal n.º 301/AML/92 em 27 de Fevereiro de 1992, constante do Edital n.º 35/92 e 
publicado no Diário Municipal n.º 16.336 de 19 de Março de 1992, com as alterações introduzidas pelos 
Editais n.º 42/95 e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais de 25 de Abril de 1995 
e de 30 de Maio, este último com a rectificação do Edital n.º 53/95, publicado no Boletim Municipal 
de 06 de Junho de 1995;

f) artigos 24.º a 30.º da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais para o ano de 2000.
13.ª – A afixação da mensagem publicitária determinou a efectiva remoção de um obstáculo jurí-

dico por parte da C.M.L., enquanto entidade licenciadora, no exercício das suas atribuições. O Processo 
n.º 10956/DOGEC/00 constitui prova irrefutável de tal facto.

14.ª – A actividade publicitária constitui uma actividade sujeita a limites de ordem pública, pelo 
que o respectivo licenciamento pela entidade competente visa salvaguardar o interesse público em 
aspectos relacionados, entre outros, com a estética e ambiente dos lugares ou da paisagem, com danos 
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que a afixação de publicidade possa provocar a terceiros, com a protecção do património histórico, 
cultural, arquitectónico ou paisagístico, a segurança das pessoas e bens que circulam na via pública, a 
visibilidade de placas toponímicas, semáforos e sinais de trânsito.

15.ª – O facto de a publicidade ser afixada em edifício provado não dispensa o licenciamento 
administrativo da actividade publicitária, porque os valores subjacentes à necessidade de licenciamento 
merecem a protecção conferida pelo legislador, quer os suportes publicitários estejam instalados em 
bens do domínio público, quer em propriedade privada.

16.ª – Assumir uma posição contrária desrespeitaria a unidade do sistema jurídico e os valores 
que o legislador pretendeu salvaguardar ao regular a actividade de afixação de mensagens publicitárias, 
despojando as normas aplicáveis de todo o efeito útil.

17.ª – Os mesmos valores devem prevalecer no caso de renovação anual de licenças, porquanto, 
restringir os objectivos da norma ao momento do licenciamento significaria, na prática, que a salva-
guarda do equilíbrio urbano e ambiental apenas seriam dignos de tutela num dado momento e que a 
partir de certa altura, a Oponente ficaria dispensada do cumprimento de quaisquer limites, podendo 
alterar os pressupostos do licenciamento.

18.º - o exercício anárquico dos direitos de uns pode contender com o direito a um ambiente de 
vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e com o direito à qualidade de vida de outros, direitos 
estes que constituem o valor subjacente à imposição de limites legais à afixação e inscrição de mensa-
gens publicitárias e que consubstanciam um direito fundamental constitucionalmente consagrado – cfr. 
artigo 66.º da C.R.P.

19.º  - A actividade administrativa desenvolvida pelos serviços da C.M.L., no exercício das suas 
competências de licenciamento de afixação de mensagens publicitárias não se limita á afixação de pu-
blicidade em bens do domínio público, abrangendo, igualmente, os imóveis pertencentes a particulares 
e, por este motivo, há que reconhecer que o procedimento de licenciamento não se reconduz a uma 
mera “licença fiscal”, com o intuito de cobrar receita.

20.ª – A actividade desenvolvida pelos serviços da C.M.L. visa, de facto, remover um obstáculo 
ao exercício de uma actividade, após verificação do cumprimento dos limites legalmente impostos, 
impondo -se a fiscalização posterior da manutenção das condições iniciais do licenciamento, porquanto 
os valores subjacentes não se alteram.

21.ª – Impossibilitar ao municípios de cobrar a taxa devida pelo licenciamento de afixação das 
mensagens publicitárias origina uma obrigação de desenvolver gratuitamente uma competência que 
foi cometida por lei e à qual, nos termos da mesma lei, deveria corresponder uma contraprestação do 
particular, consubstanciada no pagamento da taxa.

22.ª – As diversas contrapartidas consideradas pelo legislador como atributivas da natureza jurí-
dica de taxa aos montantes exigidos ao sujeito passivo não pressupõem uma verificação cumulativa. 
Basta a existência de uma (1) prestação concreta de um serviço público, ou (2) utilização de um bem 
do domínio público ou (3) remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares.

23.ª – O tributo “sub judice” enquadra -se no âmbito do n.º 2, do artigo 4º, da Lei Geral Tributário.
24.ª – O douto Acórdão n.º 177/2010, proferido pelo Tribunal Constitucional em 5 de Maio 

de 2010, no Processo n.º 742/09, alterou a posição anteriormente perfilhada relativamente à natureza 
jurídica do tributo em apreço, passando a considera -lo uma taxa.

25.ª – A posição ora assumida pelo Tribunal Constitucional considera que o licenciamento da 
afixação de mensagens publicitárias, independentemente do suporte utilizado pelo particular, implica 
uma verdadeira remoção de um obstáculo jurídico, quer se trate da licença inicial, quer se trate da 
renovação da mesma licença, porque se trata de uma actividade relativamente proibida nos termos da 
lei, sendo que esta prestação da Administração se enquadra no âmbito do n.º 2, do artigo 4.º, da L.G.T., 
legitimando a liquidação e cobrança de uma taxa.

26.ª – Não existe obstáculo à criação da taxa “sub judice” pela Assembleia Municipal de Lisboa 
e, como tal, a sua exigência, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 16.º, do Regulamento de Publi-
cidade, atrás mencionado e na Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais relativa ao ano 
a que reporta a liquidação, não viola qualquer disposição constitucional, nomeadamente o disposto no 
n.º 3 do artigo 103º e na alínea i), do n.º 1, do artigo 165.º, da C.R.P..

27.ª – O acto de liquidação subjacente ao processo de execução fiscal que constitui objecto da 
presente oposição resulta, assim, da operação de aplicação da lei vigente à data da ocorrência do facto 
tributário e não padece de qualquer vício.

28.ª – Impõem -se a revogação da douta sentença recorrida, mantendo -se o processo de execução 
fiscal que constitui o objecto da presente oposição, até efectiva cobrança da dívida exequenda, por 
legalidade da respectiva liquidação.

Nestes termos se conclui, invocando o douto suprimento de V. Exªs, pela revogação da douta 
sentença recorrida, mantendo -se, em consequência, o processo de execução fiscal que constitui 
objecto da presente oposição, até efectiva cobrança da dívida exequenda, por legalidade da res-
pectiva liquidação, para que assim se faça a já costumada 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: sentença declaratória da procedência da oposição deduzida no processo de 

execução fiscal instaurado pelos serviços da CMLisboa para cobrança coerciva da quantia de € 11 302,49 
(taxa por afixação de publicidade – ano 2000)

FUNDAMENTAÇÃO
1. Questão decidenda: inconstitucionalidade das normas constantes dos arts. 1.º, 3.º e 16.º Regula-

mento de Publicidade aprovado pela Assembleia Municipal de Lisboa, publicitado pelo Edital n.º 35/92 
(Diário Municipal 19.03.1992) fundamento jurídico das taxas aplicadas.

A jurisprudência do Tribunal Constitucional e do STA – SCT pronunciaram -se em numerosos 
acórdãos, sem divergência, no sentido:

a) da qualificação como “impostos” de tributos formalmente qualificados como taxas, devidos 
pelo licenciamento de painéis publicitários afixados em propriedade privada, desde que visíveis do 
espaço público;

b) da inconstitucionalidade das normas dos diversos regulamentos e posturas municipais que 
prevêem o pagamento desses tributos, por violação dos arts. 103º e 165 n.º 1 alínea i) CRP numeração 
da RC/97 (acórdãos citados em nota 1 de fls. 262 dos autos)

2. Recentemente o “acórdão do Plenário do Tribunal Constitucional n.º 177/2010, 5 Maio 2010” 
operou uma inflexão dessa jurisprudência, no entendimento de que os parâmetros jurídicos para a solução 
da questão se tinham alterado após a consagração do conceito jurídico de taxa no art. 4º nº1 LGT e no 
art. 3º Lei n.º 53 -E/2006, 29 Dezembro (regime geral das taxas das autarquias locais), pronunciando -se 
no sentido de “não julgar organicamente inconstitucionais as normas do art. 2.º n.º 1 do Regulamento 
de Taxas e Licenças (aprovado por deliberação da CM Guimarães de 9.11.2006 e sancionado pela 
Assembleia Municipal em sessão de 24.11.2006) e do art. 31º da Tabela de Taxas àquele anexa, na 
medida em que prevêem a cobrança da taxa aí referida pela afixação de painéis publicitários em prédio 
pertencente a particular”.

A fundamentação do citado acórdão (votado por unanimidade e com a autoridade reforçada re-
sultante da formação alargada que o proferiu) é transponível, mutatis mutandis, para a apreciação da 
constitucionalidade das normas que configuram o suporte jurídico da taxa de cuja cobrança coerciva 
emergiu a oposição à execução, resultante do licenciamento prévio para afixação ou inscrição de men-
sagens publicitárias em propriedade privada, mas visíveis do espaço público (cf. neste sentido acórdão 
STA – SCT 12.01.2011 processo n.º 752/10)

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da improcedência 

da oposição e do prosseguimento da execução fiscal
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 264 a 266 dos autos), nada vieram 

dizer.
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como julgado, tem natureza de imposto o tributo cobrado à recorrida a título de 

“taxa pela emissão de licença de publicidade”  - devido por “reclamos luminosos” colocados dentro 
do estabelecimento da oponente mas visíveis do exterior -, sendo, consequentemente, organicamente 
inconstitucionais as normas regulamentares ao abrigo das quais foi liquidado ou se, pelo contrário, tal 
tributo constitui uma verdadeira taxa, devendo, pois, improceder a oposição deduzida com fundamento 
nessa inconstitucionalidade.

5 – Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
1. Pelos serviços da Câmara Municipal de Lisboa foi instaurada a execução fiscal n.º 1106200504000025 

para cobrança coerciva da taxa devida pela emissão a licença de publicidade e ocupação da via pública 
do ano de 2000, no valor de € 11.302,49 (fls. 26);

2. A Oponente é concessionária em diversas zonas do país, designadamente em Lisboa, de veícu-
los da marca Opel, que são comercializados num estabelecimento que é simultaneamente em “Stand” 
(depoimento de testemunha);

3. Os reclamos luminosos estão colocados dentro dos stands de venda e publicitam quer as marcas 
quer os produtos que se pretendem vender (depoimento de testemunhas);

4. Os reclamos luminosos foram instalados na Av. 24 de Julho n.º 180 -A em Lisboa (fls. 77, 78 
e depoimento de testemunha)

5. A quantia indicada em 2) foi liquidada ao abrigo do art. 1º a 3º, 016º e 20º do Regulamento 
de Publicidade aprovado por Deliberação da Assembleia Municipal n.º 301/AML/92 EM 27/02/1992, 
constante no Edital n.º 35/92, de 19 de Maio, publicado no Diário Municipal n.º 16.336 de 19/03/1992, 
com as alterações introduzidas pelos editais n.º 42/95 e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins 
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Municipais de 25/04/95 e de 30/05/95, este último com a rectificação do Edital n.º 53/95, publicado no 
Boletim Municipal de 06/06/1995. (cf. fls. 51 dos autos, que se dão por integralmente reproduzidas).

6 – Apreciando
6.1 Da natureza jurídica do tributo sindicado
A sentença recorrida, a fls. 194 a 204 dos autos (rectificada por despacho de fls. 215/216), julgou 

totalmente procedente a oposição, extinguindo a execução no que respeita à Oponente, por ter con-
siderado ter natureza de imposto, e não de taxa, o tributo liquidado à oponente a título de “taxa pela 
emissão de licença de publicidade”, por “reclamos luminosos” colocados dentro do seu estabelecimento 
comercial, mas visíveis do exterior.

Louva -se o decidido na jurisprudência constitucional, citada e transcrita (acórdãos do Tribunal 
Constitucional n.º 558/98, proc. n.º 240/97 e n.º 346/2001, proc. n.º 59/01), e bem assim na doutrina 
que cita e transcreve (PAULO PITTA E CUNHA/XAVIER DE BASTO/LOBO XAVIER, SOUSA 
FRANCO e SÉRGIO VASQUES), para concluir no sentido de que tendo o tributo em causa natureza 
de imposto são organicamente inconstitucionais as normas regulamentares ao abrigo das quais foi 
liquidado.

Discorda do decidido a recorrente, alegando que o referido tributo tem natureza de taxa, pelo 
que não padecem de inconstitucionalidade orgânica as normas regulamentares ao abrigo das quais foi 
liquidada, invocando em apoio da sua alegação, além do mais, a mais recente jurisprudência do Tribu-
nal Constitucional (acórdão do Tribunal Constitucional n.º 177/2010, proferido no âmbito do processo 
n.º 742/09 e publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 110/, de 8 de Junho de 2010).

Vejamos.
É consensual na doutrina e na jurisprudência qual o traço distintivo fundamental que permite, no 

plano jurídico, contra -distinguir os impostos das taxas, a saber o carácter unilateral dos primeiros con-
traposto ao carácter bilateral, porque originadas num vínculo de carácter sinalagmático, das segundas. 
Variando as formulações propostas pelos autores, é comummente admitido que enquanto os impostos 
“não determinam para o sujeito activo qualquer dever de prestar específico”, “o vínculo jurídico de 
taxa tem por causa a prestação por uma entidade pública de utilidades individualizadas” (SOARES 
MARTÍNEZ, Direito Fiscal, 7.ª ed., Coimbra, 1997, pp. 27 e 37).

É igualmente consensual que a denominação atribuída ao tributo pouco releva, havendo, antes, 
que atentar à sua estrutura, à sua “verdadeira natureza”, sendo esta a determinante para se aferir do 
regime jurídico -constitucional aplicável à respectiva criação normativa, exigindo -se a criação por Lei, 
da Assembleia da República ou do Governo (havendo autorização legislativa), se a prestação pecuniária 
coactiva tiver natureza de imposto (artigo 165.º, n.º 1, alínea i) da Constituição da República).

Se no plano da dogmática jurídica a distinção entre as duas categorias de tributos não oferece 
dificuldades de maior, tais dificuldades revelam -se frequentemente perante os tributos em concreto, 
pois que a tarefa de subsunção da realidade às categorias dogmáticas não é isenta de dificuldades.

A caracterização jurisprudencial do tributo em causa nos autos como imposto foi até recentemente 
largamente maioritária, mas, como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no seu parecer 
junto aos autos e supra transcrito mais recentemente o “acórdão do Plenário do Tribunal Constitucional 
n.º 177/2010, 5 Maio 2010” operou uma inflexão dessa jurisprudência, no entendimento de que os 
parâmetros jurídicos para a solução da questão se tinham alterado após a consagração do conceito 
jurídico de taxa no art. 4º nº1 LGT e no art. 3º Lei n.º 53 -E/2006, 29 Dezembro (regime geral das taxas 
das autarquias locais), pronunciando -se no sentido de “não julgar organicamente inconstitucionais 
as normas do art. 2.º n.º 1 do Regulamento de Taxas e Licenças (aprovado por deliberação da CM 
Guimarães de 9.11.2006 e sancionado pela Assembleia Municipal em sessão de 24.11.2006) e do 
art. 31º da Tabela de Taxas àquele anexa, na medida em que prevêem a cobrança da taxa aí referida 
pela afixação de painéis publicitários em prédio pertencente a particular”, orientação perfilhada em 
várias decisões sumárias posteriores daquele Tribunal.

Este novo entendimento do Tribunal Constitucional tem vindo, mais recentemente, a ser também 
acolhido neste Supremo Tribunal  - cfr. os acórdãos de 12 de Janeiro de 2011, rec. n.º 752/10, de 19 de 
Janeiro de 2011, rec. n.º 33/10, de 6 de Abril de 2011, rec. n.º 119/11 e de 25 de Maio de 2011, rec. 
n.º 93/11 – e dele não se irá divergir, atendendo não apenas à nova argumentação aduzida, mas também 
ao facto de o acórdão em causa ter sido proferido em Plenário e por unanimidade (com a consequente 
autoridade reforçada resultante da formação alargada que o proferiu), ao facto de, posteriormente, 
a mesma jurisprudência ter sido reiterada em outras decisões (sendo que numa delas a pronúncia do 
Tribunal Constitucional versou, precisamente, uma anterior decisão deste STA (…) e ainda o facto de 
os Acórdãos deste Tribunal proferidos nos recursos 33/10 e 119/11 visarem as mesmas normas regu-
lamentares e realidades equiparáveis à dos presentes autos.

Assim, com a mesma fundamentação constante do acórdão deste Supremo Tribunal do passado 
dia 6 de Abril (rec. n.º 119/11), para a qual se remete, haverá que julgar ter natureza de taxa, e não de 
imposto, o tributo incidente sobre o licenciamento de “reclamos luminosos” colocados dentro do es-
tabelecimento da oponente mas visíveis do exterior, liquidado ao abrigo do art. 1º a 3º, 016º e 20º do 
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Regulamento de Publicidade aprovado por Deliberação da Assembleia Municipal n.º 301/AML/92 EM 
27/02/1992, constante no Edital n.º 35/92, de 19 de Maio, publicado no Diário Municipal n.º 16.336 de 
19/03/1992, com as alterações introduzidas pelos editais n.º 42/95 e 53/95, publicados respectivamente 
nos Boletins Municipais de 25/04/95 e de 30/05/95, este último com a rectificação do Edital n.º 53/95, 
publicado no Boletim Municipal de 06/06/1995., não sofrendo, em consequência, as citadas normas 
regulamentares, do vício de inconstitucionalidade orgânica (por violação dos artigos 103.º e 165.º n.º 1, 
alínea i) da Constituição da República).

Haverá, pois, que dar provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida que assim não julgou, 
e julgar improcedente a oposição deduzida pela oponente.

 - 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 sentença recorrida e 
julgar improcedente a oposição deduzida pela oponente.

Custas pela recorrida, apenas em primeira instância, pois que não contra -alegou neste Supremo 
Tribunal.

Lisboa, 1 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Falsidade do título executivo. Excesso de pronúncia.

Sumário:

 I — Verifica -se a nulidade, por excesso de pronúncia, quando o juiz conheça de ques-
tões de que não podia tomar conhecimento, designadamente por não terem sido 
suscitadas pelas partes.

 II — Nos termos do n.º 1 do artigo 731.º do CPC, 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.

 III — A falsidade do título executivo, a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT como fundamento de oposição à execução, é, segundo o entendimento 
que vem sendo feito pela jurisprudência do STA, apenas a que resulta da descon-
formidade entre o título executivo e os conhecimentos ou outros instrumentos de 
cobrança que nele se referem lhe estarem subjacentes, por serem esses os factos 
em relação aos quais ele tem força probatória plena, por poderem ser apercebidos 
pela entidade emissora (arts. 371.º, n.º 1, e 372.º, n.ºs 1 e 2, do Código Civil).

 IV — A alegada divergência entre a realidade e o acto tributário que está subjacente 
aos instrumentos de cobrança não constitui falsidade do título.

Processo n.º 162/11 -30.
Recorrente: Auchan Portugal — Companhia Portuguesa de Hipermercados, SA.
Recorrido: Direcção de Finanças de Lisboa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I  - Auchan Portugal  - Companhia Portuguesa de Hipermercados, Sa, com os sinais dos autos, não 
se conformando com a decisão da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou totalmente 
improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal que lhe foi instaurada pelo Serviço de 
Finanças de Lisboa -6, por dívida de IRC de 1999 e 2002, e respectivos juros, no montante global de 
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€ 13.077.805,83, ao abrigo do disposto nos artigos 203.º, n.º 1, alínea a) e 204.º, n.º 1, alíneas c) e f), 
do CPPT, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A. Ao não ter decidido pela revogação implícita do acto de liquidação n.º 2006 8310004698, con-
cretizada pelo acto de liquidação n.º 8310033484, a sentença em apreço padece de erro de julgamento 
nos termos previstos nas alíneas c) e d) do art.º 668.º do CPC, aplicável “ex vi” do art.º 2.º do CPPT.

B. Tal erro assenta no facto do Tribunal “a quo” se ter limitado a transcrever e seguir a argumen-
tação vertida na informação proveniente da Divisão de Liquidação dos Impostos sobre o Rendimento 
e a Despesa (Informação n.º 439/2007, de 16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos), anexa à 
contestação, suposta fundamentação a posteriori, sem cuidar de a analisar criticamente e de dela retirar 
as devidas consequências jurídicas.

C. Os factos subjacentes ao caso em apreço são cristalinos: em 27/03/2006, a Administração Fiscal 
emitiu a liquidação n.º 2006 8310004698, e em 29/05/2006 (dois meses depois), a mesma Administração 
Fiscal emitiu a liquidação n.º 2006 8310033484, (compensação n.º 2006 00009363085), referente ao 
mesmo exercício de 1999.

D. De acordo com a teoria geral dos actos tributários e, em particular, com a doutrina da sucessão 
de actos administrativos, aplicável aos actos tributários, “ex vi” do artigo 79.º da Lei Geral Tributária, é 
inevitável concluir que, juridicamente, a liquidação n.º 2006 8310033484, porque acto administrativo 
posterior – emitido em 29/05/2006 – revogou, implicitamente, a liquidação n.º 2006 8310004698, 
datada de 27/03/2006.

E. Este entendimento é pacífico na jurisprudência que, na senda da doutrina, vem afirmando que 
o acto revogatório implícito constitui “um acto administrativo que, não declarando expressamente 
suprimir os efeitos de acto anterior, produz, na realidade, consequências jurídicas que, sendo incom-
patíveis com os efeitos produzidos pelo acto anterior de liquidação adicional, conduzem à eliminação 
destes” – cfr. o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, datado de 23/05/2006 e proferido no 
processo 01247/03 (Gomes Correia). Na doutrina, entre outros, José Robin de Andrade, A Revogação 
dos Actos Administrativos, 2.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, págs. 39 e ss, e Mário Esteves de 
Oliveira, Pedro Costa Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, Código do Procedimento Administrativo 
Comentado, 2.ª edição, Almedina, 2007, pág. 668.

F. Uma vez revogada, e porque intercalar, não pode a liquidação n.º 2006 8310004698 estar sub-
jacente ao processo de execução “sub judice”, devendo este ser titulado, ou pela liquidação adicional 
originária (liquidação adicional n.º 8310017227) ou pela última liquidação emitida relativamente ao 
exercício em apreço (liquidação n.º 2006 8310033484).

G. Sem prescindir, o processo de execução em apreço assenta num título executivo falso, na 
acepção da alínea c) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, pois, resulta, expressamente, da “Citação” da 
recorrente para os presentes autos, que a certidão de dívida subjacente tem origem no doc. n.º 061021
00056000001333891 que corresponde à demonstração de acerto de contas anexa à liquidação n.º 2006 
8310004698, de 27/03/2006.

H. Tendo a referida liquidação sido revogada pela liquidação n.º 2006 8310033484 ou modificada 
no seu conteúdo, o título executivo que subjaz aos presentes autos (por assentar numa liquidação que 
foi revogada e modificada posteriormente) não reflecte a realidade, afigurando -se, por isso, falso. 
Neste sentido, vide Acórdão do STA, Processo n.º 667/09, de 13/01/2010 (PIMENTA DO VALE) – “A 
falsidade do título executivo, fundamento de oposição à execução fiscal vertido na alínea c) do n.º 1 
do artigo 204.º do CPPT, é a que decorre da discrepância entre o título executivo e os conhecimentos 
ou outros instrumentos de cobrança que nele se diz estarem -lhe subjacentes”.

I. Conclusão que é admitida pela própria Administração Fiscal no § 4.º da informação junta aos 
autos pela Divisão de Liquidação dos Impostos sobre o Rendimento e sobre a Despesa (pág. 3).

J. Não tendo assim entendido, contrariamente ao pugnado no Acórdão do STA, Processo n.º 342/10, 
de 07/07/2010 (JORGE LINO) – “A falsidade do título executivo traduz -se na falta de correspondência 
da atestação nele firmada em relação ao acto que esse título se destina a certificar”, também, por este 
motivo, incorreu o Tribunal a quo em erro de julgamento, por violação do disposto na alínea c) do n.º 1 
do art.º 204.º do CPPT, impondo -se, pois, a anulação da sentença em crise.

K. Relativamente ao IRC de 2002, não tendo sido peticionada a sua apreciação na P.I., constitui 
nulidade prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, aplicável ex vi do artigo 2.º do CPPT, 
o entendimento vertido na douta sentença “de que não resulta alegado ou provado qualquer facto que 
permita concluir que não é devida” e, também, nessa parte, conclui pela improcedência da oposição.

Não foram apresentadas contra -alegações.
A Mma. Juíza a quo, por entender que a decisão recorrida não padece de quaisquer nulidades de 

que cumpra conhecer, sustenta a mesma na íntegra.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso 

merece provimento, incorrendo a decisão recorrida em excesso de pronúncia, pelo que deve a mesma 
ser declarada nula e o processo devolvido ao tribunal recorrido para proferimento de nova decisão, 
expurgada de tal nulidade.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1. Em 22 de Novembro de 2006, foi instaurado contra a oponente no Serviço de Finanças de 

Lisboa -6 o processo de execução fiscal n.º 3123200601046365 referente a dívida de IRC de 1999, 
no montante de EUR 2.551.939,74 e de IRC de 2002 e correspondentes juros, no montante de EUR 
10.525.866,09, ascendendo a dívida exequenda ao montante total de EUR 13.077.805,83 (cf. autuação 
e certidões de dívida a fls. 1 -A a 3 do PEF apenso).

2. Em 27 de Novembro de 2006, a oponente foi citada para a execução (cf. documento de cobrança 
a fls. 16 e cópia do AR a fls. 209 dos autos).

3. Em 31 de Maio de 2000 a oponente entregou a declaração modelo 22 referente ao exercício de 
1999, tendo declarado um lucro tributável no montante de EUR 16.503.513,23 e deduzido prejuízos 
fiscais nos termos do artigo 46.º do CIRC até à concorrência do lucro tributável, pelo que não apurou 
matéria colectável (cf. informação dos serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendi-
mento e sobre a despesa n.º 439/2007 de 16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos).

4. Tendo por base os valores declarados foi extraída em 5 de Outubro de 2000 a liquidação 
n.º 2010146735, com imposto a recuperar no montante de EUR 4.626.767, 14, cujo reembolso foi 
cancelado pelos serviços por entenderem não ser devido (cf. informação dos serviços da divisão de 
liquidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 de 16 de Junho de 2007, 
a fls. 241 -255 dos autos).

5. O valor a recuperar identificado no ponto anterior foi apurado devido a erros no preenchimento 
ou recolha informática do rosto da declaração, dado que não foi assinalado que se tratava de um sujeito 
passivo tributado pelo lucro consolidado, nem que se tratava da declaração de consolidação, pelo que 
não foi apurada a colecta sobre os 65% da matéria colectável das sociedades dominadas (cf. informação 
dos serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 
de 16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos).

6. Os Serviços da Administração Tributária procederam então à recolha de uma declaração ofi-
ciosa para efeitos de correcção dos erros detectados, tendo sido emitida em 5 de Dezembro de 2001 a 
liquidação n.º 2910306014 no montante de EUR 0,00, porque o sujeito passivo procedeu ao pagamento 
do imposto autoliquidado no montante de EUR 3.940.996,10 (cf. informação dos serviços da divisão 
de liquidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 de 16 de Junho de 2007, 
a fls. 241 -255 dos autos).

7. Os serviços de justiça tributária procederam ainda à recolha de um documento de correcção 
DC -22, tendo mantido o lucro tributável declarado no montante de EUR 16.503.513,23, alterado os 
prejuízos fiscais deduzidos para o montante de EUR 16.391.283,71 e corrigido o acréscimo dos 65% da 
matéria colectável das sociedades dominadas para o montante de EUR 13.286.551,46 (cf. informação 
dos serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 
de 16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos).

8. Tendo por base aquele DC -22, foi emitida em 2002.07.24 a liquidação n.º 8010012394 com 
imposto a recuperar no montante de EUR 27.203,64 (cf. informação dos serviços da divisão de li-
quidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 de 16 de Junho de 2007, a 
fls. 241 -255 dos autos).

9. Na sequência da Ordem de Serviço n.º 03/1/118, de 11 de Abril de 2003, procedeu a Admi-
nistração Fiscal entre 11 de Junho e 14 de Agosto de 2003 a uma acção inspectiva em sede de IRC às 
contas consolidadas do exercício de 1999 do grupo AUCHAN, SGPS, tendo por objectivo verificar 
relativamente ao exercício de 1999 a conformidade do imposto inerente à aplicação do Regime de 
Tributação pelo Lucro Consolidado (cf. relatório de inspecção tributária n.º 24 -CFL/03, a fls. 19 -62 
dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).

10. Na sequência da acção inspectiva melhor identificada no ponto anterior, a Administração 
Tributária efectuou diversas correcções relativas ao lucro tributável consolidado, às deduções ao lucro 
tributável consolidado  - prejuízos fiscais, ao acréscimo à matéria colectável consolidada e ao cálculo 
do imposto da ora oponente (cf. relatório de inspecção tributária n.º 24 -CFL/03, a fls. 19 -62 dos autos, 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).

11. Na sequência da inspecção melhor identificada no ponto 9 os serviços da Direcção de Ser-
viços de Inspecção Tributária elaboraram um DC -22 (mapa para efeitos de tratamento informático 
das correcções efectuadas) com data de análise de 14 de Agosto de 2003, tendo sido alterado o lucro 
tributável consolidado de EUR 16.391.283,71 para o montante de EUR 16.753.897,79, e corrigidos os 
prejuízos fiscais deduzidos para o montante de EUR 66.086,91, a dedução da contribuição autárquica 
para o montante de EUR 34.922,24, as retenções na fonte para o montante de EUR 673.503,54, o IRC 
de exercícios anteriores para o montante de EUR 498,80 e as tributações autónomas para o montante de 
EUR 306,112 (cf. informação dos serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento 
e sobre a despesa n.º 439/2007 de 16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos).



893

12. Tendo por base estas correcções, foi extraída em 14 de Outubro de 2003 a liquidação adicional 
n.º 8310017227 com imposto a pagar no montante de EUR 2.306.498,28 (cf. informação dos serviços 
da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 de 16 de 
Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos).

13. Em 25 de Fevereiro de 2004, a oponente interpôs junto do director de finanças de Lisboa 
reclamação graciosa tendo por objecto a liquidação n.º 8310017227 (cf. cópia do RI a fls. 64/97 dos 
autos).

14. Da liquidação adicional n.º 8310017227 foi extraída a certidão de dívida n.º 2004 4437 e 
extraído o processo de execução fiscal n.º 3123200401003151 (cf. informação dos serviços da divisão 
de liquidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 de 16 de Junho de 2007, 
a fls. 241 -255 dos autos).

15. Após esta liquidação, foi elaborado e recolhido também pelos serviços de justiça tributária 
um DC -22 com data de análise de 11 de Fevereiro de 2005, tendo sido corrigidos os prejuízos fiscais 
de EUR 66.086,91 para o montante de EUR 422.842,13 e os juros compensatórios para o montante de 
EUR 392.579,04 (cf. informação dos serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento 
e sobre a despesa n.º 439/2007 de 16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos).

16. Devido a um lapso dos serviços de justiça tributária, para além da matéria colectável conso-
lidada no montante de EUR 16.331.055,66, foi indevidamente considerado o acréscimo dos 65% da 
matéria colectável das sociedades dominadas, no montante de EUR 13.286.551,46, pelo que foi liqui-
dado imposto sobre uma matéria colectável total de EUR 29.617.607,12, quando deveria ser apenas 
de EUR 16.331.055,66, uma vez que a matéria colectável consolidada já garantia a tributação de pelo 
menos 65% da soma das matérias tributáveis das sociedades dominadas (cf. informação dos serviços da 
divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 de 16 de Junho 
de 2007, a fls. 241 -255 dos autos).

17. Tendo por base a correcção referida foi extraída em 27 de Março de 2006 a liquidação de 
IRC referente a rendimentos de 1999 n.º 8310004698 e a demonstração de compensação n.º 2006 
00009291854 com imposto a pagar no montante de EUR 6.678.554,87 e um “saldo a pagar” de EUR 
4.153.792,59 (cf. informação dos serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento e 
sobre a despesa n.º 439/2007 de 16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos e fls. 135 -136 e 161 -163 
dos autos).

18. A liquidação n.º 2006 8310004698 foi recebida pela oponente em 21 de Setembro de 2006 
(cf. fls. 135 -136 e 161 -163 dos autos).

19. Em 26 de Setembro de 2006 a oponente requereu aos serviços da Administração Tributária 
que lhe fosse “passada certidão integral da fundamentação” da liquidação n.º 2006 8310004698 (cf. 
cópia do requerimento a fls. 149 -150 dos autos).

20. Em 3 de Novembro de 2006 a oponente foi notificada através do ofício n.º 6491 de 31 de 
Outubro de 2006 do serviço de finanças de Lisboa 6 para levantar naquele serviço a cópia integral da 
fundamentação da liquidação melhor identificada no ponto anterior (cf. fls. 156 dos autos).

21. Devido ao facto da matéria colectável da liquidação n.º 2006 8310004698 ser superior à 
liquidação adicional n.º 8310017227 de 14 de Outubro de 2003 extraída a partir do DC -22 elaborado 
pelos serviços de inspecção tributária, o sistema informático provocou a anulação da certidão de dívida 
n.º 2004 4437 extraída da liquidação adicional n.º 83100117227, e o valor liquidado adicionalmente 
passou a constar da liquidação n.º 8310004698 e da certidão de dívida n.º 2006 1091833, que esteve 
na origem do processo de execução fiscal n.º 3123200601046365 objecto da presente oposição, ex-
traída apenas pelo montante de EUR 2.551.939,74, porque dos EUR 6.678.554,87 parte foi anulado 
pela compensação n.º 2006 9291854 antes da emissão da certidão de dívida, tendo a parte em dívida 
mantida passado a constar do novo documento devido a um procedimento informático (cf. informação 
dos serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 
de 16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos).

22. Detectado o erro, aqueles serviços procederam à recolha de um novo DC -22 com a mesma 
data de análise, tendo procedido à eliminação do acréscimo dos 65% da soma das matérias tributáveis 
das sociedades dominadas, permanecendo assim apenas a matéria colectável consolidada no montante 
de EUR 16.331.055,66 (cf. informação dos serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o 
rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 de 16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos).

23. Tendo por base aquele DC -22, foi extraída em 29 de Maio de 2006 a liquidação n.º 8310033484 
e os juros compensatórios foram corrigidos pelo sistema informático para o montante de EUR 375.296,56 
(cf. informação dos serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa 
n.º 439/2007 de 16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos e cópia da liquidação, a fls. 196 -197, 
dos autos).

24. Foi emitida ainda a Demonstração de Compensação n.º 2006 9363085 com um crédito no mon-
tante de EUR 3.601.852,85, o qual foi utilizado na certidão de dívida n.º 2006 1091833 (cf. informação 
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dos serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 
de 16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos e cópia da liquidação, a fls. 196 -197, dos autos).

25. Em 27 de Setembro de 2006 a oponente recebeu a liquidação n.º 2006 8310033484 (compen-
sação n.º 2006 00009363085), referente ao exercício de 1999 (cf. fls. 196 -197 dos autos).

26. Nos termos da demonstração de acerto de contas anexa a tal liquidação, não resultava da 
mesma qualquer imposto a pagar (cf. cópia da liquidação a fls. 196 -197 dos autos).

27. Em 26 de Setembro de 2006 a oponente recebeu o ofício n.º 5740, datado de 22 de Setembro 
de 2006, do serviço de finanças de Lisboa 6, através do qual é informada que “regularizada a dívida de 
IRC do exercício de 1999, por anulação” o chefe do serviço de finanças requereu junto do Banco San-
tander Totta, SA, o cancelamento da garantia n.º 36230484082027 no montante de EUR 1.867.891,42 
emitida em Janeiro de 2006 e prestada no processo de execução fiscal n.º 3123200401003151 (cf. cópia 
do título a fls. 199 dos autos).

28. Em 16 de Junho de 2007 os serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento 
e sobre a despesa da direcção de finanças de Lisboa emitiram a informação 439/2007, cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido, e na qual se lê designadamente o seguinte (cf. informação dos 
serviços da divisão de liquidação dos impostos sobre o rendimento e sobre a despesa n.º 439/2007 de 
16 de Junho de 2007, a fls. 241 -255 dos autos):

(…)
2 - A liquidação n.º 8310004698 (cf. Coluna 4 do Anexo 1) e a Demonstração de Compensação 

n.º 2006 9291854 não são uma liquidação adicional, mas uma reformulação da liquidação adicional 
n.º 8310017227, efectuada pelos serviços de justiça para efeitos de quantificação da parte da colecta 
após a dedução dos prejuízos fiscais dedutíveis nos termos do artigo 46.º do CIRC, reconhecidos após 
decisão judicial conforme refere o sujeito passivo no ponto 9 da oposição.

3 - Para além do erro por parte dos serviços de justiça tributária no acréscimo indevido dos 65% 
das matérias colectáveis das sociedades dominadas, único facto novo, esta liquidação assenta no lucro 
tributável corrigido pela Direcção de Serviços de Inspecção Tributária que o sujeito passivo tomou 
conhecimento através da notificação do relatório final da análise externa e da notificação da liqui-
dação adicional n.º 8310017227 referida nos pontos 4, 5 e 6 da oposição bem como na dedução dos 
prejuízos fiscais referidos anteriormente, que o sujeito passivo também conhece e refere no ponto 9 
da oposição.

4 - Em nosso entender o valor em dívida deveria permanecer na certidão de dívida extraída a 
partir da liquidação adicional n.º 8310017227, mas devido ao facto referido na alínea h) do ponto 1 
(liquidação com valor superior à anterior), tecnicamente não foi possível, pelo que o valor passou a 
constar da liquidação n.º 8310004698 e da certidão de dívida n.º 2006 1091833, que esteve na origem 
do processo de execução fiscal n.º 3123200601046365 objecto da presente oposição. Contudo, nunca 
houve nenhuma decisão da Administração Fiscal no sentido da anulação do imposto liquidado adicio-
nalmente até porque a reclamação graciosa ainda não foi decidida, conforme refere o sujeito passivo 
no ponto 7 da oposição.

5 - Daí que, em nosso entender, se não possa defender que o imposto em dívida constante do 
processo de execução fiscal n.º 3123200601046365 se possa considerar como feito depois de decor-
rido o prazo de caducidade do direito à liquidação, uma vez que este foi liquidado em 2003.10.14 e já 
constava da liquidação adicional n.º 8310017227; nem que a liquidação n.º 8310033484 (cf. Anexo 2, 
págs. 8 e 9) anulou ou revogou totalmente a liquidação n.º 2006 8310004698 conforme refere o sujeito 
passivo nos pontos 28, 36 e 35 da oposição, porque do montante de € 6.153.792,59 foram anulados € 
3.601.852,85 e extraída certidão de dívida pela diferença, no valor de € 2.551.939,74. Assim, a dívida 
exequenda constante do processo de execução fiscal n.º 3123200601046365 nunca foi anulada (cf. 
Anexo 2, pág. 5).

8 - Quanto aos pagamentos efectuados ao abrigo do Decreto -Lei n.º 248 -A/02, de 14 de Novembro, 
no montante de € 888.299,96, não foram tidos em conta na liquidação por não se tratarem de deduções 
à colecta nem de pagamentos por conta do IRC, mas sim do pagamento do IRC, os quais só são con-
siderados após a extracção da liquidação do imposto devido a final.

(…).
29. Em 27 de Setembro de 2006 a oponente recebeu a liquidação n.º 2006 8310035979 referente 

a IRC do exercício de 2002 e a compensação n.º 2006 00009368877, da qual resulta um saldo a pagar 
de EUR 10.525.866,09 (cf. fls. 201 a 204 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reprodu-
zido).

30. A PI da presente oposição deu entrada no serviço de finanças de Lisboa 6 em 27 de Dezembro 
de 2006 (cf. carimbo aposto a fls. 5 dos autos).

III  - Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa 
que julgou improcedente a oposição deduzida pela ora recorrente contra a execução fiscal que lhe foi 
instaurada pelo Serviço de Finanças de Lisboa 6, por dívidas de IRC de 1999 e 2002.
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Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” que, por um lado, e ao contrário do alegado pela 
oponente, não só a liquidação de IRC referente ao exercício de 1999 que está na origem da certidão de 
dívida subjacente ao processo de execução fiscal a que a ora recorrente se veio opor apenas foi anulada 
parcialmente e não se mostrava provado o pagamento total da quantia em dívida relativamente àquele 
imposto; e, por outro lado, quanto à quantia em dívida relativamente ao IRC referente ao exercício 
de 2002, que a oponente não alegara ou provara qualquer facto concreto que permita concluir que a 
mesma não era devida.

1. Imputa, desde logo, a recorrente à decisão recorrida a nulidade prevista na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 668.º do CPC, aplicável ex vi do artigo 2.º do CPPT, porquanto, relativamente ao IRC de 2002, 
não tendo sido peticionada a sua apreciação na petição inicial, não deveria a Mma. Juíza “a quo” ter -se 
pronunciado sobre o mesmo nos termos em que o fez (a oponente não alega ou prova qualquer facto 
concreto que permita concluir que a mesma não é devida).

Verifica -se a invocada nulidade quando o juiz conheça de questões de que não podia tomar co-
nhecimento, designadamente por não terem sido suscitadas pelas partes.

Neste caso, o último segmento da fundamentação jurídica pronunciou -se expressamente, embora 
em termos sumários, sobre a quantia em dívida relativamente ao IRC do exercício de 2002, conside-
rando que a oponente não alegara ou provara qualquer facto concreto que permitisse concluir que a 
mesma não era devida.

Sucede que a oponente já alegara na petição inicial apresentada que quanto a esta dívida, titulada 
por uma outra liquidação, se pronunciaria em sede própria, por ainda se encontrarem a decorrer os 
prazos de interposição de impugnação judicial/reclamação graciosa.

De resto, o valor da causa indicado corresponde apenas ao montante da dívida exequenda referente 
ao IRC do exercício de 1999, acrescido dos respectivos juros de mora.

Razão por que o objecto da oposição apresentada se restringia, assim, apenas à dívida exequenda 
referente ao IRC de 1999, e não ao de 2002.

Ora, assim sendo, não há dúvida que ocorre, no caso, a alegada nulidade, porquanto a decisão 
recorrida se pronunciou expressamente sobre questão que não devia conhecer (artigos 125.º, n.º 1 do 
CPPT e 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”  - v., neste sentido, o acórdão de 10/3/2011 
desta Secção proferido no recurso 998/10.

Pelo exposto, deve considerar -se, pois, como não escrito, eliminando -se, por isso, o segmento da 
decisão recorrida (último parágrafo do ponto III) que se refere à quantia em dívida relativamente ao 
IRC referente ao exercício de 2002.

2. Quanto ao imputado erro de julgamento no que concerne à divida exequenda referente ao IRC 
de 1999, vejamos, então.

A oponente, ora recorrente, veio interpor a presente oposição invocando a falsidade do título 
executivo e a ocorrência de pagamento e anulação da dívida exequenda, alegando, para o efeito, que 
a liquidação que estava subjacente à dívida de IRC aqui em causa e que originara a certidão de dívida 
determinante da instauração do processo de execução fiscal fora anulada por liquidação posterior e, 
assim sendo, o título executivo (assente numa liquidação revogada/modificada posteriormente) não 
reflectia a realidade, verificando -se, por isso, a sua falsidade, o que constituiria fundamento de oposição, 
susceptível de determinar a extinção da execução.

Todavia, ao contrário do alegado pela recorrente, nenhum desses fundamentos procede.
Com efeito, como se explica na decisão recorrida, não houve nenhuma anulação ou revogação de 

liquidação anterior, mas apenas uma reformulação da liquidação já efectuada, motivada pelo acréscimo 
indevido dos 65% das matérias colectáveis das sociedades dominadas, mas tendo por base o lucro 
tributável já anteriormente apurado (pontos 22 e 28 do probatório).

De tal reformulação, resultou que do montante de imposto liquidado inicialmente (€ 6.153.792,59) 
foram anulados € 3.601.852,85 e extraída certidão de dívida pela diferença, no valor de 
€ 2.551.939,74.

Daí que se não possa dizer, com rigor, que a dívida exequenda tivesse sido anulada.
Por outro lado, é com base nas rectificações efectuadas que a recorrente defende que o título 

executivo deixou de corresponder à realidade e daí a sua falsidade.
Mas a falsidade do título executivo, que se refere na alínea c) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT 

como fundamento de oposição à execução, é, segundo o entendimento que vem sendo feito pela juris-
prudência do STA, apenas a que resulta da desconformidade entre o título executivo e os conhecimentos 
ou outros instrumentos de cobrança que nele se referem lhe estarem subjacentes, por serem esses os 
factos em relação aos quais ele tem força probatória plena, por poderem ser apercebidos pela entidade 
emissora (arts. 371.º, n.º 1, e 372.º, n.ºs 1 e 2, do Código Civil).
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Estará, assim, fora do conceito de falsidade a eventual divergência entre o teor do título e factos 
que não são objecto da percepção da entidade emitente.

A divergência entre o conteúdo do título e os referidos instrumentos que são a sua base fáctica, para 
além dos casos em que a entidade emitente não relata fielmente os factos de que se apercebe, poderá 
resultar também da falta de genuinidade do título (falsidade material), designadamente por o título não 
ter sido emitido por quem nele é indicado como emitente, ou por ter ocorrido alteração do conteúdo de 
um título originariamente genuíno, por aditamento, supressão ou substituição do seu teor levada a cabo 
por quem não é o seu emitente” (Jorge Sousa, in CPPT anotado, Vol. II, págs. 357 e 358).

Neste sentido, pode ver -se, entre outros, os acórdãos desta Secção do STA de 15/1/03, no rec. 
n.º 1696/02; de 4/6/03, no rec. n.º 596/03; de 22/11/06, no rec. n.º 825/05; de 13/1/2010, no rec. n.º 667/09 
e de 7/7/2010, no rec. n.º 342/10.

No caso dos autos, não se está perante nenhuma situação destes tipos, pelo que está afastada a 
possibilidade de se considerar demonstrada a falsidade do título executivo.

A alegada divergência entre a realidade e o acto tributário que está subjacente aos instrumentos 
de cobrança não constitui falsidade do título, podendo, a verificar -se, constituir vício não do título, 
mas do acto de liquidação subjacente àqueles instrumentos, afectando a sua legalidade, por erro nos 
pressupostos de facto.

Razão por que, nesta parte, a decisão recorrida que assim concluiu não mereça qualquer reparo.
IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em conceder parcial provimento ao recurso e, em consequência, julgando verificada, por excesso 
de pronúncia, a nulidade da decisão recorrida, dela eliminar o segmento referente ao IRC de 2002 e 
constante do último parágrafo do ponto III, a fls. 10 da mesma, e, no mais, julgando improcedentes os 
restantes fundamentos do recurso, confirmar, assim, a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, na parte em que decaiu, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 1 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

Taxa Municipal de Direitos de Passagem. Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública. 
Impossibilidade legal de cobrança de ambas.

Sumário:

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

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

Processo n.º 179/11 -30.
Recorrente: Município de Aveiro.
Recorrido: CATVP — TV Cabo Portugal, SA:
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1  - A CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Aveiro, que julgou procedente a impugnação deduzida pela CATVP  - TV 
CABO PORTUGAL, SA, com os demais sinais dos autos, contra a liquidação de taxa de ocupação 
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da via pública no valor total de € 102.258,00, referente ao ano de 2006, apresentando, para o efeito, 
alegações nas quais conclui:

A)  -A Recorrente não se conforma com a interpretação da sentença recorrida, que resumiu a ques-
tão dos autos ao artigo 106º da Lei das Comunicações Electrónicas e concluiu que: Os Municípios não 
podem impor a estas entidades, pelo direito de utilização do domínio público para a implementação, 
passagem ou o atravessamento necessários à instalação de sistemas, equipamento e demais recursos 
de redes e serviços de comunicações electrónicas, outras imposições tributária que não seja a Taxa 
Municipal de Direito de Passagem”, entendendo que a mesma incorreu em erro de julgamento, por 
erro em vários pressupostos legais, verificando -se, por outro lado, omissão completa quanto a questões 
suscitadas e que deveriam ter sido analisadas, com as legais consequências.

Enquadramento Comunitário:
B) - Em matéria de direito comunitário, a sentença recorrida limita -se a referir as directivas, sem 

explicitar qualquer artigo aplicável ou no qual se suportou para concluir pela ilegalidade da taxa de 
ocupação por via da aplicação da legislação comunitária, não se encontrando devidamente fundamen-
tada. Na verdade, não se extrai das directivas comunitárias a proibição para os Municípios cobrarem 
taxas pela ocupação do domínio público municipal ou a violação do direito comunitário pela liquidação 
das taxas em crise. A indicada Directiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
Março de 2002, estabeleceu um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações 
electrónicas (directiva -quadro) e apenas prevê sobre o assunto, no seu artigo 11º (direitos de passagem) 
que se refere aos princípios e garantias. A também citada Directiva 2002/20/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa à autorização de redes e serviços de comunicações elec-
trónicas (directiva autorização) prevê no artigo 13º, sob a epigrafe de “Taxas aplicáveis aos direitos de 
utilização e direitos de instalação de recursos” que: “Os Estados -Membros podem autorizar a autoridade 
competente a impor taxas sobre os direitos de utilização das radiofrequências, ou números ou direitos 
de instalação de recursos em propriedade pública ou privada que reflictam a necessidade de garantir a 
utilização óptima desses recursos”. E apenas dispõe o mesmo artigo que é necessário garantir que “tais 
taxas sejam objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcionais relativamente 
ao fim a que se destinam e terão em conta os objectivos do artigo 8º da Directiva 2002/21/CE”.

C)  - Do exposto decorre que caberia ao legislador de cada estado membro a definição e organi-
zação das taxas a aplicar em matéria de utilização e direitos de instalação de recursos, como garantia 
dos princípios indicados, sendo irrelevantes, em nosso entender, os objectivos gerais enunciados na 
sentença em matéria de telecomunicações (abertura do mercado e redução de preços entre outros), que 
não fundamentam em matéria de direito a decisão, com as consequências legais previstas na al.. b) do 
n.º 1 do artigo 668º do CPC.

Enquadramento legislativo e caracterização da TMDP: Imposto (!?)
D)  - Entendeu o tribunal a quo que a TMDP é a única taxa passível de cobrança pelos Municípios 

em matéria de ocupação do domínio público, sem analisar em concreto no que se traduz esta designada 
“taxa”, sendo, em nosso entender, insuficiente a fundamentação da sentença quanto a esta matéria. O 
legislador português, quando transpôs para o ordenamento jurídico português as Directivas através da 
Lei n.º 5/2004 criou o artigo 106º da Lei n.º 5/2004 (Lei das Comunicações electrónicas ou LCE) e 
decorre da Lei das Comunicações Electrónicas a possibilidade de utilização do domínio público em 
condições de igualdade e que a as taxas a cobrar pelos direitos de passagem devem observar os prin-
cípios referidos na directiva quadro. Mas não se prevê em nenhum artigo que o pagamento da TMDP 
isente as empresas do pagamento de outras taxas municipais, de entre estas, do pagamento das taxas 
pela ocupação do domínio público e privado municipal (nº 5 1 e 3 do art. 106º da Lei n.º 5/2004).

E)  - Ademais, coloca -se em causa a própria natureza da TMDP, qualificada de “taxa”, mas que 
se afigura um verdadeiro imposto, sendo irrelevante tal designação, na esteira do entendimento do 
Supremo Tribunal Administrativo, no Acórdão de 08/11/2006, proferido no Recurso n.º 0648/06. Na 
verdade, a TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida 
pelas empresas, para todos os clientes finais e tal montante será depois cobrado ao cliente na factura 
mensal, sendo entregue voluntariamente pelas empresas abrangidas (n.º 3 do art. 106º da mesma lei e 
art. 3º do Regulamento)

F)  - É entendimento da recorrente, suportado na doutrina e na jurisprudência recentes quanto à 
distinção entre taxa e imposto que: As taxas assumem três formas principais: Uma resultante de uma 
concreta relação com um serviço público; Outra de utilização de um bem do domínio público; Uma 
terceira de remoção, por acto administrativo, de obstáculos jurídicos a um comportamento dos parti-
culares  - cfr. artº. 4º, n.º 2 da LGT. Essencialmente, a taxa distingue -se do imposto pela bilateralidade 
ou unilateralidade do tributo respectivamente: aquela, ao contrário deste, supõe a existência de corres-
pectividade entre duas prestações; a primeira a pagar pelo utente do serviço e a deste, a prestar pelo 
Estado ou outra entidade pública.” - Vejam -se os acórdãos do STA de 30/04/2008, Recurso 206/2008, 
www.dgsi.pt e o Ac. do TCA Norte de 28/01/2010, no processo n.º 00896/06.2BEBRG, 28 Secção do 
Contencioso Tributário. A taxa é uma prestação tributária que pressupõe ou dá origem a uma contra-
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prestação específica, resultante de uma relação concreta entre o contribuinte e o ente público  - Cfr. 
António Luciano de Sousa Franco, Finanças Públicas, págs. 63 -64.

G)  - Partindo desta distinção e se a denominada “taxa” é a contrapartida da utilização de um bem de 
domínio público, questiona -se porque motivo são os clientes finais dos serviços das operadoras de tele-
comunicações os sujeitos passivos, quando são as operadoras de telecomunicações quem efectivamente 
utiliza o bem do domínio público; Contrariamente ao defendido na sentença, para quem efectivamente 
suporta a TMDP não existe contrapartida, o que conflitua com a natureza bilateral ou sinalagmática da 
taxa, que implica uma contraprestação que não existe, não sendo materialmente legítima.

H) - Assim, relativamente à TMDP, independentemente da designação dada pelo legislador, falhando 
o carácter bilateral, inexistindo relação concreta entre o particular e o Município, sendo o seu universo 
independente de qualquer “medição” da ocupação e afastando -se claramente do regime previsto na Lei 
das Taxas das Autarquias Locais, sem possibilidade de qualquer controlo ou cobrança coerciva pelos 
Municípios ou pela entidade reguladora (ICP -ANACOM), entende -se que estão em causa verdadeiros 
tributos com natureza de impostos que revertem para os Municípios, com todas as características de 
“prestação coactiva, pecuniária, unilateral, estabelecida pela lei a favor do Estado ou de outro ente 
público, sem carácter de sanção, com vista à cobertura das despesas públicas e ainda tendo em conta 
objectivos de ordem económica e social”.

I) - Se a TMDP fosse imputada às operadoras, estaria preenchido o conceito de taxa e, aí sim, 
poderíamos entender que a TMDP e a taxa de ocupação poderiam ter o mesmo âmbito, conforme de-
fendido na sentença recorrida. No entanto tal não se verifica no caso concreto, não podendo a recorrente 
conformar -se com a interpretação levada a efeito na sentença.

J) - Poderia também entender -se que a contraprestação na TMDP consiste na utilização, pelos 
clientes finais, dos equipamentos fornecidos pela operadora, equipamentos estes que possibilitam aos 
mesmos consumir o serviço de comunicação electrónica que lhes é prestado pela operadora através da 
utilização dos recursos instalados no domínio público, já se verificando o sinalagma. Mas nessa linha 
a TMDP e a taxa de ocupação não teriam o mesmo âmbito, não se verificando dupla tributação, nem 
sendo ilegais as liquidações promovidas pelo Município.

L) - A douta sentença ignorou a posição do ICP -ANACOM e não considerou os documentos juntos 
aos autos, mesmo depois de ter sido o tribunal a solicitar novos esclarecimentos, que respondeu mantendo 
a posição relativamente ao assunto, que se transcreve “(...), a lei não revogou expressamente outras 
taxas que eventualmente os Municípios tivessem em vigor para os mesmos efeitos (as chamadas taxas 
de ocupação)”  - Doc. n.º 1, junto com a contestação, constante de fls. 41 e 42 do Autos) -, verificando-
-se também aqui em nosso entender, omissão de pronúncia. Com efeito, a citada Directiva 2002/21/CE 
veio atribuir relevo às autoridades reguladoras nacionais (vide artigo 3º), prevendo um vasto conjunto 
de funções (artigo 8º e seguintes) de regulação, supervisão, fiscalização e sancionamento no âmbito 
das redes e serviços de comunicações electrónicas, bem como dos recursos e serviços conexos. E ao 
Instituto de Comunicações de Portugal  - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP -ANACOM), que 
estão acometidas tais funções. E o Município sempre pautou a sua actuação em conformidade com 
os esclarecimentos obtidos, dado que, pelas funções que desempenha, esta seria a única entidade que 
poderia pronunciar -se sobre a matéria e colaborar para o esclarecimento das dúvidas suscitadas pelo 
Município.

M) - Se a alínea b) do artº. 20º, da Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro (cujo artigo 1º n.º 1 
aprovou o Orçamento do Estado para 2005), veio clarificar que: “Durante o ano de 2005, fica o Governo 
autorizado a legislar, alterando o artº. 19.º da Lei n.º 42/96, de 6 de Agosto, no sentido de ampliar as taxas 
que os municípios podem cobrar, alargando -as às seguintes situações: (…) b) Ocupação ou utilização 
do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio público municipal e aproveitamento dos bens de utilidade 
pública, designadamente por empresas e entidades nos domínios das comunicações e distribuição de 
gás”. Não se vislumbra qual o sentido da ampliação da possibilidade de cobrança de taxas pelos muni-
cípios se a Lei n.º 5/2004, de 10/02 e o invocado artigo n.º 106º da LCE são anteriores a esta alteração 
da então vigente Lei das Finanças Locais.

N) - Desde 01/01/2007, com a nova Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15/01) e da Lei 
n.º 53 - E/2006, de 29/12 (Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais), o regime das taxas passou a 
estar regulada também expressamente nos artigos 6º e 15º dos diplomas citados, que nem sequer foram 
referidos na sentença, que não interpretou correctamente os princípios que regem as matérias, tendo -se 
limitado a resumir a questão controvertida à análise do artigo 106º da LCE; dado que as taxas em causa 
têm a natureza de taxas; entre muitos outros, vide Acórdãos do Tribunal Constitucional nºs 241/02, de 
14/7/03 e 354/2004 e do STA de 17/11/04, in recs. nºs 650/04 e 654/04; de 13/4/05, in rec. n.º 1.339/04 
e recentemente de 09/10/2008, in rec. 500/08 e de 10/12/2008, in rec. 735/08) e existe neste âmbito uma 
contraprestação inequívoca, um carácter de bilateralidade, em beneficio exclusivo das operadoras de 
serviços de telecomunicações que beneficiam da ocupação. Refira -se, o Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo, datado de 08/11/2006, no Processo 648/06, quanto ao conceito de “contraprestação” 
que, … “é satisfeita a necessidade individual da recorrente, enquanto entidade organizada com vista à 
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exploração de um ramo de negócio. Por isto, o tributo exigido a propósito da ocupação e utilização do 
subsolo tem contrapartida na disponibilidade dessas ocupações e utilização em beneficio da recorrente, 
para satisfação das suas necessidades individuais de empresa dedicada à distribuição e venda de gás. 
O que vale por dizer que se trata de uma taxa, e não de um imposto”.

O) - A articulação da LCE com a legislação em vigor em matéria de poderes, atribuições e com-
petências dos Municípios, Lei das Finanças Locais e Lei das Taxas das Autarquias Locais e respectivas 
referências e princípios constitucionais, não é sequer abordada na sentença e conduz a diversa interpreta-
ção da levada a efeito no douto aresto: As estradas municipais pertencem ao domínio público municipal 
(cfr art. 84º n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, conjugado com o Regulamento Geral das 
Estradas e Caminhos Municipais, aprovado pela Lei n.º 2110, de 19/08/1961, com as sucessivas altera-
ções, artigos 13º, n.º 1 alínea a) e 18º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de 
transferência de atribuições e competências para as autarquias locais). No âmbito dos direitos de gestão 
desse domínio cabe, nomeadamente, o poder de cobrar valores pelo uso especial ou uso privativo da 
coisa pública municipal, calculado em função da ocupação concreta (extensão e volume da ocupação), 
sendo certo que a ZON, além das condutas em subsolo, ocupa o domínio público municipal (solo) com 
postes, armários e outros elementos, com carácter de permanência e em regime de exclusividade, tendo 
a sentença considerado ilegais todas as taxas cobradas, sem qualquer distinção!

P) - O princípio geral é o da onerosidade da ocupação do domínio público municipal, conjugado 
com o princípio da autonomia financeira dos municípios, consagrado no artigo 238º, n.º 1 da CRP, na 
sua vertente de autonomia patrimonial, que encontra concretização, no princípio de que as receitas das 
autarquias provenientes da gestão do seu património são receitas autárquicas próprias e obrigatórias (cfr. 
art. 238º n.º 3 da CRP), conforme se pronunciou o Prof. Gomes Canotilho/Vital Moreira, in Constituição 
da República Anotada, Coimbra, 1993, p. 890 e decorria do art. 19º alínea c) da Lei das Finanças Locais 
e do artigo 4º, n.º 2 da Lei Geral Tributária e, desde 01/01/07, com a nova Lei das Finanças Locais (Lei 
n.º 2/2007, de 15/01), passou a estar regulada expressamente na alínea d) n.º 2 do artº 3º (autonomia 
financeira) e 15º (possibilidade de criação de taxas). Assim, nem por via de lei, nem por Decreto -Lei 
autorizado, poderia o Estado isentar estas empresas das taxas municipais devidas, ou restringir o seu 
âmbito à TMDP (clientes), sob pena de violação clara e grave do princípio constitucional da autonomia 
financeira das autarquias locais e do princípio de que as receitas provenientes da gestão do património 
autárquico são receitas autárquicas obrigatórias,

Q) - A interpretação levada a efeito no douto aresto, no sentido que a aplicação de taxas munici-
pais é incompatível’ com a TMDP, havendo o mesmo âmbito, encontra outros obstáculos inultrapas-
sáveis quando articulada com a Lei das Finanças Locais e Lei das Taxas das Autarquias Locais, dado 
que o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais prevê na noção de taxa a referência à utilidade 
gerada pelo aproveitamento de bens do domínio público e da alínea c), do n.º 1 do artº 6º, referente à 
incidência objectiva (artº. 3º). Conforme se retira do Ac. do TCA Norte de 28/01/2010, no processo 
n.º 00896/06.2BEBRG, 2ª Secção do Contencioso Tributário: “III O que justifica a exigência da taxa 
não é o uso de interesse público do subsolo, mas o de interesse privado que, concomitantemente, a 
Recorrente dele retira. O que faz com que a taxa, ao ser igual para todos os que ocupam o subsolo, 
sejam ou não concessionários de serviços públicos, não ofenda o princípio da igualdade, nem o da 
proporcionalidade”. Portanto, a tónica aqui será a do interesse privado que, concomitantemente, as 
empresas de telecomunicações dele retiram. E a entender -se o contrário, também por aqui o princípio 
da autonomia do poder local sairia inevitável e injustificadamente ferido, por via de norma que não 
poderia deixar de ter -se por inconstitucional nessa interpretação concreta.

R) - Não houve qualquer reafectação de bens de domínio público municipal ao estatal. Assim, o 
subsolo em causa mantém -se no domínio público do Município de Aveiro, “o qual, nos termos da lei 
não podendo evitar o seu uso para a instalação e funcionamento das estruturas a instalar pela recorrente, 
não ficou, ao contrário do que esta pretende, privado «dos poderes de administração das porções do solo 
e/ou subsolo da via pública necessárias à instalação da rede de gás»” (Acórdão do STA, de 08 -11 -2006, 
no âmbito do Processo 648/06, disponível no sítio www.dgsi.pt. Pelo contrário: continua a ser encargo 
dos Municípios a gestão, manutenção e conservação do domínio e vias públicas municipais mesmo em 
matéria de telecomunicações, o que não é salvaguardado ou custeado de mais nenhuma forma, nem 
foi previsto na LCE. Além do mais, já é concedida pelos Municípios a dispensa de licenciamento ou 
autorização para a execução de todas as que também estariam sujeitas a licenciamento/ comunicação 
prévia, nos termos do Decreto -Lei n.º 555/99, com as alterações subsequentes, com consequente pa-
gamento de mais taxas. Donde se conclui que será razoável que, para assegurarem a boa manutenção, 
os Municípios continuem a cobrar taxas, em função das áreas ocupadas, à empresas beneficiárias desta 
ocupação, desde que a fixação das taxas cumpram os princípios comunitários e os estabelecidos no 
artigo 106º da LCE. E a sentença não considerou provado que as taxas concretamente aplicadas violem 
os princípios da justificação, transparência, não discriminação e proporcionalidade a que se refere o 
artº. 13.º da Directiva n.º 2002/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 -3 -2002 de Março 
de 2002, sendo omissa quanto a esta matéria.
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S) - Reitera -se que no âmbito das telecomunicações estas taxas não configuram a TMDP, dado 
que as taxas pelo uso especial ou uso privativa da coisa pública são as únicas taxas imputadas aos 
operadores/empresas de telecomunicações; são as únicas calculadas por referência a um determinado 
pedido de ocupação e em função da ocupação concreta (extensão e volume da ocupação) e implicam, 
como é óbvio, exclusividade para a empresa que beneficia da ocupação, o que se traduz necessariamente 
numa vantagem, logo contrapartida, que, pela sua natureza, se afiguram verdadeiras taxas, logo não se 
verifica o mesmo âmbito contrariamente ao defendido na sentença recorrida.

T) - Com o DL n.º 123/2009, em 22/05/2009, referente às taxas municipais dos direitos de passagem 
das infra -estruturas de Redes de Nova Geração (RNG) a questão foi clarificada. No entanto, entende -se 
que não é aplicável este novo enquadramento legal, porque se tratam de taxas referentes a 2007, ante-
riores à entrada em vigor do diploma, sendo certo que a clarificação apenas poderá operar para o futuro 
e do diploma não consta norma sobre a sua aplicação retroactiva, com as legais consequências.

Por estes motivos e pelos demais de Direito, deve o presente recurso ser julgado procedente, 
revogando -se a decisão recorrida e mantendo -se o acto impugnado, assim se fixando a mais sábia 
jurisprudência, como é apanágio desse Douto Tribunal.

2. Foram apresentadas contra alegações pela CATVP  - TV CABO PORTUGAL, SA., nas quais 
se conclui:

Iª). O presente recurso foi interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO da sentença 
proferida no âmbito do processo de Impugnação n.º 1009/07.9 BEVIS do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Aveiro em que a RECORRIDA impugnou a legalidade dos actos de liquidação de Taxa de 
Ocupação da Via Pública praticados pela Câmara Municipal de Aveiro, com referência ao ano de 2006, 
no valor total de € 102.258,00 e, bem assim, contra a decisão de indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa daqueles actos de liquidação, por Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Aveiro de 3 de Julho de 2007.

IIª). A douta sentença recorrida considerou totalmente procedente a impugnação deduzida pela 
IMPUGNANTE, ora RECORRIDA, com fundamento no facto de, os Municípios não poderem impor, 
além da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, quaisquer outras imposições pela utilização do do-
mínio público para a implantação, a passagem e o atravessamento necessários à instalação de sistemas, 
equipamentos e demais recursos de redes e serviços de comunicações electrónicas,

IIIª). Contra esta decisão, a Câmara Municipal de Aveiro interpôs o presente recurso, sustentando, 
para além do mais; que a Sentença recorrida padece de nulidade, por falta de fundamentação de direito, 
nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 668º, do Código de Processo 
Civil,

IVª). Com efeito, a sentença recorrida sustenta a ilegalidade dos actos de Taxa de Ocupação da Via 
Pública no artigo 106º, da Lei das Comunicações Electrónicas, mas contrariamente, ao entendimento 
defendido pela RECORRENTE, a ilegalidade dos referidos actos de liquidação é sustentada não só com 
base em outras disposições da Lei das Comunicações Electrónicas (v.g. artigo 5º e 24º deste Diploma 
Legal) mas também nas Directivas Comunitárias nºs 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE 
e 2002/77/CE que regulam esta matéria e de cujos corolários foram transpostos para o Ordenamento 
Jurídico Português e, bem assim, nos princípios interpretativos que norteiam o ordenamento jurídico 
nacional (cf. referência expressa ao artigo 9º, n.º 3 do Código Civil).

Vª). Ora, a nulidade prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 668º do CPC só opera quando se verifica 
uma ausência absoluta de motivação, isto é omissão absoluta dos fundamentos de facto e de direito em 
que assenta a decisão, não sendo obrigatória a consideração de todos os argumentos que segundo as 
várias vias, à partida plausíveis, de solução do pleito 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 664º do CPC), pelo que resulta manifesto que no caso vertente a sentença recorrida 
está fundamentada de direitos nos termos legais, não padecendo da nulidade invocada.

VIª). Sustenta também a RECORRENTE, nas suas alegações de recurso, que a Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem reveste a natureza de um verdadeiro imposto, com fundamento no entendimento 
segundo qual os sujeitos passivos da Taxa Municipal de Direitos de Passagem são os clientes finais e 
não as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas, pelo que não existiria 
qualquer contraprestação.

VIIª). Sucede, porém, que ao contrário do sustentado pela RECORRENTE, os sujeito passivos 
da Taxa Municipal de Direitos de Passagem são as empresas autorizadas a oferecer redes públicas de 
comunicações que instalem ou tenham instalados em, sobre ou sob, propriedade pública ou privada, 
recursos que permitam ou suportem a prestação de serviços de comunicações electrónicas e, não os 
clientes finais, conforme se pode, facilmente, concluir da análise do facto jurídico constitutivo da re-
lação jurídica da Taxa Municipal de Direitos de Passagem e do sujeito passivo dessa relação jurídica 
de taxa.

VIIIª). 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 
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passagem”, encontra -se enquadrada em diversas directivas comunitárias, nomeadamente na directiva 
autorização  - a Directiva 2002/20/CE e, na directiva -quadro  - a Directiva 2002/21/CE, que visam, para 
além do mais, garantir às empresas e cidadãos europeus o acesso a uma infra -estrutura de 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 2002/21/CE e Considerando 1 e artigo 1º da Directiva 
2002/20/CE).

IXª). De acordo com o disposto no artigo 11º 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.

Xª). 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 46º do Tratado (...)”.

XIª). Em face deste enquadramento jurídico comunitário, resulta manifesto que estão sujeitas às 
taxas a que alude o artigo 13º da directiva autorização, única e exclusivamente, as empresas autorizadas 
a oferecer redes públicas de comunicações e essas taxas serão devidas somente, pelas referidas entida-
des que instalem ou tenham instalados em, sobre ou sob, propriedade pública ou privada, recursos que 
permitam ou suportem a prestação de serviços de comunicações electrónicas e, bem assim, que mais 
nenhum encargo ou condição pode ser imposto às entidades autorizadas a oferecer redes públicas de 
comunicações pela atribuição de direitos de passagem.

XIIª). Resulta assim manifesto que não pode ser acolhido o entendimento da RECORRENTE 
segundo o qual os sujeitos passivos desta taxa são os clientes finais dos serviços das operadoras de 
telecomunicações, falhando o carácter bilateral deste tributo.

XIIIª). Sendo sujeitos passivos da Taxa Municipal de Direitos de Passagem as empresas autori-
zadas a oferecer redes públicas de comunicações electrónicas que procedam à instalação de recursos 
de comunicações electrónicas em, sobre ou sob, propriedade pública, a contrapartida tem que, no caso 
vertente, ser analisada face a estas empresas e não aos clientes finais, e face àquelas a contrapartida é 
inequívoca, como aliás, reconhecido pela RECORRENTE nas suas alegações de recurso (cf. artigo 31º 
das Alegações da RECORRENTE),

XIVª). Mas mais, em concretização dos supra referidos preceitos comunitários, foi aprovada a 
Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro  - Lei das Comunicações Electrónicas, diploma em Cujo artigo 24.º 
sob a epígrafe “Direitos de passagem” se reconhece às empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, o direito de utilização do domínio público, em con-
dições de igualdade, para a implantação, a passagem ou o atravessamento necessários à instalação dos 
respectivos sistemas e equipamentos.

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

XVIª). As “vantagens” identificadas pela lei como sendo as que dão lugar ao pagamento da TMDP, 
são, assim, as de instalação de sistemas e equipamentos das empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em (implantação), sobre (passagem) e sob (atra-
vessamento) propriedade pública e privada municipal, pelo que deverá necessariamente concluir -se 
que a Taxa de Ocupação da Via Pública e a TMDP têm, ainda que parcialmente, o mesmo âmbito de 
aplicação: ambas incidem sobre a implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos 
e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis 
ao público, em local fixo, no domínio público municipal.

XVIIª). Assim, e ao contrário do defendido pela RECORRENTE, com a entrada em vigor da TMDP, 
foram tacitamente revogadas as disposições dos regulamentos camarários que, em conformidade com o 
estabelecido na Lei das Finanças Locais e, após 1/01/2007, no Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais prevêem a cobrança de outras taxas que tributem a mesma realidade tributada pela TMDP.

XVIIIª). 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 
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municipais, nomeadamente das Taxas de Ocupação da Via Pública, sendo a cobrança destas taxas e, 
consequentemente, os actos de liquidação que também constituem o objecto da presente impugnação 
judicial, nessa medida, ilegais.

XIXª). Por último, importa referir que, não obstante o Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, 
que aprovou o Regime Jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes e infra estruturas de 
comunicações electrónicas só ter entrado em vigor em 22 de Maio de 2009, deverá entender -se que, 
“No que respeita às taxas devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado 
municipal, o presente decreto -lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei 
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, 
e em cumprimento dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem 
ser exigidas outras taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, a 
duplicação de taxas relativas ao mesmo facto”.

XXª). Não podem também proceder os argumentos da recorrente de que a sentença recorrida viola 
o princípio da autonomia financeira das autarquias e, bem assim, as disposições da Lei das Finanças 
Locais que consagram a possibilidade da cobrança de taxas pela utilização e aproveitamento de bens 
do domínio privado e público municipal.

XXIª). Tanto a anterior Lei das Finanças Locais, quer a actual e, bem assim, o Regime Geral 
das Taxas das Autarquias Locais prevêem o lançamento de taxas pela ocupação de bens do domínio 
público e privado municipal, só que existindo uma sobreposição de normas de incidência entre a Taxa 
de Ocupação da Via Pública e a TMDP, esta sobreposição deverá, necessariamente, eliminar -se pelo 
princípio geral do afastamento da aplicação da norma geral em favor da aplicação da que reveste ca-
rácter especial.

XXIIª). E esta prevalência da TMDP, quando estejam em causa empresas que prestam serviços de 
comunicações electrónicas em nada colide com a autonomia financeira dos Municípios, uma vez que 
se trata, também, de uma Taxa Municipal, cuja receita reverte para os Municípios (cf. artigo 106º da 
Lei das Comunicações Electrónicas e Regulamento n.º 38/2004, de 29/09/2004, da ANACOM).

XXIIIª). Finalmente, se as taxas pelos direitos de passagem não excluíssem as taxas de ocupação 
que têm na origem o mesmo facto tributário, a garantia de que aquelas reflectem a necessidade de 
utilização óptima dos recursos, são objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e 
proporcionais relativamente ao fim a que se destinam, imposta pelo quadro regulamentar comum para as 
redes e serviços de comunicações electrónicas, será facilmente contornada pela duplicação de imposições 
ou pela substituição pura e simples da taxa de direitos de passagem por uma taxa de modelo diferente, 
em violação do regime comunitário e nacional que regula esta matéria, do artigo 8.º da Constituição da 
República Portuguesa e do princípio do primado do direito comunitário sobre o direito interno.

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

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

XXVIª). A Câmara Municipal de Aveiro liquidou à ora recorrida um agravamento de 100% sobre 
o valor da taxa referente às licenças de que a RECORRIDA é titular, com referência ao ano de 2006; 
sendo decretada a anulação dos actos de liquidação de TOVP impugnados, serão nulos os respectivos 
agravamentos (artigo 133º, n.º 2, alínea i) do CPA), que, no entanto, padecem de vícios próprios.

XXVIIª). Sucede, porém, que, os actos tributários liquidação do agravamento, em 100%, das ta-
xas referentes ao ano de 2006, foram praticados, ao abrigo de uma norma regulamentar  - o artigo 18º, 
n.º 2 do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços não Urbanísticos do Município de Aveiro  - que não 
encontra fundamento em qualquer norma legal habilitante; as Autarquias estão legalmente habilitadas 
ao lançamento de Taxas de Ocupação da Via pública mas já não ao lançamento de agravamentos sobre 
essas mesmas taxas, pelo que os mesmos são necessariamente ilegais e inconstitucionais.

XXVIIIª). Com efeito, o acréscimo previsto no artigo 18º, n.º 2, do Regulamento de Taxas, Tari-
fas e Preços não Urbanísticos do Município de Aveiro não traduz qualquer pagamento de um serviço 
ou a remoção de um obstáculo jurídico em concreto resultante do pagamento fora do prazo previsto 
no mesmo Regulamento, desde logo porque a renovação automática da licença em causa confirma a 
inexistência de qualquer actividade camarária de suporte ou a exigência de qualquer acto adicional de 
levantamento do condicionamento estabelecido em caso de atraso no pagamento.

XXIXª). Desta forma, a norma regulamentar em apreciação ao prever um imediato acréscimo 
de 100%, sem qualquer contraprestação (que mesmo a existir, o que por mera cautela de patrocínio se 
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admite, nunca justificaria um acréscimo de 100%), viola o princípio da proporcionalidade e da igual-
dade (art. 5º, n.º 1, do CPA, e art. 13º e 266º da Constituição), configurando um verdadeiro imposto 
local, ilegal por não haver sido criado por Lei da Assembleia da República nem por Decreto -Lei do 
Governo, precedido de autorização legislativa, em manifestamente violação também do princípio da 
legalidade (artigo 8º da Lei Geral Tributária e artigos 103º, n.º 2, e 165º, n.º 1, alínea i), da Constituição 
da República Portuguesa).

XXXª). Acresce, que a entender -se este acréscimo como uma compensação motivada pelo atraso 
no pagamento da taxa em causa estará em causa a definição de sanções fiscais sem natureza criminal, 
sujeita também ao princípio da legalidade tributária, pelo que, a reserva de lei material (lei ou decreto -lei 
autorizado) impede a autarquia de estabelecer sanção ou compensação não previstas na lei (cf. artigo 8º, 
n.º 2, alínea d) da Lei Geral Tributária), pelo que o Município não tinha legitimidade para legislar sobre 
estas matérias, pelo que a sua inclusão no regulamento camarário é atentatória do princípio da reserva 
de lei material (princípio da legalidade), e dos artigos 165º alínea i), 241º e 242º, da Constituição da 
República Portuguesa, pelo que também por este motivo deverá ser determinada a anulação os actos 
tributários de liquidação do agravamento das taxas em 100%, ora impugnados.

XXXIª). Da notificação da ora RECORRIDA dos actos de liquidação impugnados e respectivos 
agravamentos não resulta a necessária fundamentação, uma vez que em momento algum são identifi-
cadas as concretas ocupações e normas legais ou regulamentares aplicáveis.

XXXIIª). Deste modo, os actos tributários de liquidação da Taxas de Ocupação da Via Pública, 
do ano de 2006, ora em crise estão inquinados de vício de forma, por falta de fundamentação e conse-
quente violação dos artigos 77º, n.º 1, da Lei Geral Tributária e 125º, n.º 1, do Código de Procedimento 
Administrativo, devendo ser anulados em conformidade (cf. artigo 135º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário).

XXXIIIª). Mas mais, a RECORRIDA não foi notificada para exercer o seu direito de participação 
na formação da decisão, nem em momento anterior ao da emissão dos actos de liquidação impugnados 
e respectivos agravamentos, nem do procedimento de revisão que antecedeu a presente impugnação, 
pelo que também por este motivo, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 135º do Código do 
Procedimento Administrativo, aplicável ex vi artigo 2º alínea c), da Lei Geral Tributária e artigo 2º, 
alínea d), do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no artigo 60º da Lei Geral Tributária e 
no artigo 267º, n.º 5, da Constituição da República Portuguesa deverão os actos de liquidação de Taxa 
de Ocupação da Via Pública ora controvertido e, bem assim, a decisão do pedido de revisão oficiosa 
que antecedeu a presente impugnação, ser anulados em conformidade.

XXXIVª). Em face do exposto, resulta manifesto que, quer por violação do direito comunitário e 
do regime jurídico aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro  - Lei das Comunicações Electró-
nicas, dos princípios, designadamente, da proporcionalidade, transparência e da igualdade, quer por 
violação dos direitos e garantias da RECORRIDA no procedimento de liquidação que lhes veio dar 
origem, os actos de liquidação ora impugnados e respectivos agravamentos, e bem assim a decisão do 
pedido de revisão oficiosa que antecedeu a presente impugnação, são manifestamente ilegais, devendo 
em consequência manter -se a decisão recorrida que determinou a sua anulação.

3. O MP emitiu o parecer que consta de fls. 531/533, no qual defende a improcedência do recurso, 
tendo em conta que, foi pedida pela recorrida a ampliação do objecto do recurso, ficando “…prejudicado 
o conhecimento das questões suscitadas no pedido …”

4. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
1º)  - A impugnante “CATVP  - TV Cabo Portugal, SA” dedica -se à distribuição de televisão por 

cabo, satélite ou qualquer plataforma;
2º)  - A prossecução da sua actividade implica que a impugnante possua equipamento e redes de 

distribuição por cabo na área geográfica do Município de Aveiro;
3º)  - A impugnante é titular de licenças para Ocupação de Via Pública com construções ou insta-

lações no solo em diversos pontos da cidade de Aveiro, emitidas pela Câmara Municipal de Aveiro;
4º)  - A impugnante foi notificada para proceder ao pagamento da Taxa de ocupação no valor de € 

102.258,00 (cento e dois mil e duzentos e cinquenta e oito euros), pagamento esse que efectuou;
5º)  - A impugnante a 28 de Dezembro de 2006, apresentou pedido de revisão oficiosa do acto de 

liquidação referido em 4);
6º)  - A impugnante exerceu o seu direito de audição;
7º)  - A 6 de Julho de 2007, a impugnante foi notificada da decisão de indeferimento do pedido de 

revisão oficiosa referida em 5);
8º) Os presentes autos deram entrada a 19 de Julho de 2007.
6. De acordo com as conclusões das alegações da recorrente, são duas as questões a conhecer no 

presente recurso:
a) A da nulidade da sentença por omissão de pronúncia (conclusão da alínea C);
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b) A possibilidade de cumulação de taxa municipal de ocupação da via pública com a taxa muni-
cipal de direitos de passagem (restantes conclusões);

Para o caso de procedência do recurso, e em face do pedido de ampliação do objecto deste por parte 
da recorrida, haverá ainda que conhecer -se da legalidade do agravamento de 100% sobre o valor da taxa 
referente às licenças de que a recorrida é titular (conclusões XXVª XXXIIIª das contra -alegações).

Comecemos pela 1ª questão.
6.1. Desde já se dirá que não ocorre o vício de omissão de pronúncia apontado à sentença.
Com efeito, tal como refere o MºPº no seu parecer de fls. 531/533 e a recorrida na conclusão Vª) 

das suas contra -alegações, a nulidade prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 668º do CPC só opera 
quando se verifica uma ausência absoluta de motivação, isto é omissão absoluta dos fundamentos de 
facto e de direito em que assenta a decisão. O Juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos 
que segundo as várias vias, à partida plausíveis, de solução do pleito as partes tenham deduzido, nem, 
por outro lado, está sujeito às alegações das partes quanto à indagação, interpretação e aplicação das 
normas jurídicas (artigo 664º do CPC).

Sendo assim, resulta manifesto que, no caso vertente, a sentença recorrida está fundamentada 
na medida em que aplicou aos factos o pertinente direito, e concluindo pela impossibilidade legal de 
sobreposição de taxas municipais de natureza semelhante.

6.2.Quanto à 2ª questão, este Supremo Tribunal tem já jurisprudência firmada sobre a matéria e 
que aqui se seguirá, uma vez que não existiu qualquer alteração legislativa, nem existem argumentos 
doutrinários que imponham decisão diversa.

No acórdão de 12.01.2011, proferido no Processo n.º 0751/10, ficou escrito o seguinte:
“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 
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 serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, dos domínios 
público e privado municipal, ou seja, a contraprestação correspondente ao direito de utilização do 
domínio público (…) para a implementação, passagem ou atravessamento necessários à instalação 
de sistemas, equipamentos e demais recursos (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 Comuni-
cações Electrónicas e, em especial, o artigo 11.º da Directiva 2002/21/CE e o artigo 13.º da Directiva 
2002/20/CE), consistindo precisamente na utilização do domínio público para a implementação, passagem 
ou atravessamento necessários à instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos necessários 
ao fornecimento ao público de serviços de comunicações electrónicas.

Ora, a Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada à ora recorrida e sindicada nos presentes autos 
respeita precisamente à ocupação de parcelas do Domínio Público Municipal com a instalação de equi-
pamentos 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 
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 -, 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 nor-
mas de incidência” entre a taxa liquidada e a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, não merecendo 
igualmente censura a decisão tomada no sentido da ilegalidade da liquidação à recorrida da Taxa de 
Ocupação da Via Pública pela instalação de infra -estruturas necessárias ao fornecimento de serviços 
de televisão por cabo.

Na verdade, embora a dupla incidência/dupla tributação não seja, em geral, constitucional e le-
galmente proibida quando estão em causa tributos com natureza de impostos, há que reconhecer que 
conflitua com a natureza bilateral ou sinalagmática da taxa que a mesma utilidade possa constituir facto 
gerador de mais do que um tributo dessa natureza, pois que pelo menos a um deles faltará a contra-
prestação específica que o legitimará materialmente (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 sis-
temas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, de local fixo, dos domínios público e privado municipal, podem dar 
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece 
aos seguintes princípios: (sublinhados nossos).

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

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

Em face do que ficou escrito, o recurso improcede ficando prejudicado o conhecimento da questão 
suscitada pela recorrida nas suas contra -alegações.

7. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso confirmando -se a decisão recor-
rida.

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

Lisboa, 1 de Junho de 2011. – Valente Torrão (relator) – Dulce Neto – Casimiro Gonçalves.

Segue Acórdão de 12 de Outubro de 2011

1. “ZON – TV Cabo Portugal, SA”, recorrida nos presentes autos, veio, ao abrigo do disposto 
nos artºs 669º, 667º e 716º, todos do CPC, requerer a reforma do acórdão proferido por este Supremo 
Tribunal em 01.06.2011 (v. fls. 541 e segs.), invocando ter havido lapso material na sua condenação 
em custas, uma vez que o recurso interposto pela CM de Aveiro não obteve provimento, não tendo, 
por isso a recorrida, ficado vencida.

2. Do citado acórdão consta que a CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO, veio recorrer da deci-
são do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, que julgou procedente a impugnação 
deduzida pela ora recorrida, contra a liquidação de taxa de ocupação da via pública no valor total de 
€ 102.258,00, referente ao ano de 2006.

E consta também, a final:”Tanto basta para que a liquidação padeça da ilegalidade que lhe é im-
putada, procedendo, deste modo, a pretensão anulatória formulada.

Em face do que ficou escrito, o recurso improcede ficando prejudicado o conhecimento da questão 
suscitada pela recorrida nas suas contra -alegações.

7. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso confirmando -se a decisão recor-
rida”.

3. Ora, de acordo com o disposto no artº 446º do CPC:
“1. A decisão que julgue a acção ou algum dos seus incidentes ou recursos condenará em custas 

a parte que a elas houver dado causa ou, não havendo vencimento da acção, quem do processo tirou 
proveito.

2 — Entende -se que dá causa às custas do processo a parte vencida, na proporção em que o for. 
(Este número e o seguinte têm redacção dada pelo artigo 2º do Decreto -Lei n.º 34/2008, de 26 de Fe-
vereiro) “.

Nos presentes autos a parte vencida foi a ora recorrente. Sendo assim, só por mero lapso material 
se compreende a condenação em custas da ora recorrida.

Dispõe o artº 667º, n.º 1 do CPC que: “1. Se a sentença omitir o nome das partes, for omissa 
quanto a custas, ou contiver erros de escrita ou de cálculo ou quaisquer inexactidões devidas a outra 
omissão ou lapso manifesto, pode ser corrigida por simples despacho, a requerimento de qualquer das 
partes ou por iniciativa do juiz “

O artº 669º, n.º 1, alínea b) do mesmo diploma, acrescenta que:
”1 - Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
b) A sua reforma quanto a custas e multa”.
4. Nestes termos e pelo exposto, reforma -se o acórdão acima referido, corrigindo -se o lapso ma-

terial dele constante e substitui -se a parte final:
“Custas a cargo da Recorrida, com procuradoria que se fixa em 1/8”, por
“Custas a cargo da Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/8”.
Sem custas.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçal-
ves. 
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 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

Artigo 100º do CPPT. artº 74º da LGT. Âmbito de aplicação do n.º 2 do artº 100º, do 
CPPT.

Sumário:

 I — Tendo o Mmº Juiz recorrido entendido que existia fundada dúvida sobre a quan-
tificação da matéria tributável apurada por métodos indirectos com fundamento 
no artº 88º, alínea d) da LGT, não cabe na competência deste Supremo Tribunal 
apreciar a bondade dessa decisão, visto que isso significaria imiscuir -se no co-
nhecimento da matéria de facto.

 II — Nada impede, no entanto, que este Supremo Tribunal conheça da alegação da 
recorrente de que a decisão recorrida violou normas sobre a repartição do ónus 
da prova.

 III — Em caso de determinação da matéria tributável por métodos indirectos, compete à 
administração tributária o ónus da prova da verificação dos pressupostos da sua 
aplicação, cabendo ao sujeito passivo o ónus da prova do excesso na respectiva 
quantificação (artº 74º, n.º 3 da LGT).

 IV  — Sempre que da prova produzida resulte a fundada dúvida sobre a existência e 
quantificação do facto tributário, deverá o acto impugnado ser anulado (artº 100º, 
n.º 1 do CPPT).

 V  — Em caso da quantificação da matéria tributável por métodos indirectos não se 
considera existir dúvida fundada, para efeitos do número anterior, se o fundamento 
da aplicação daqueles consistir na inexistência ou desconhecimento, por recusa de 
exibição da contabilidade ou escrita e demais documentos legalmente exigidos ou 
a sua falsificação, ocultação ou destruição ainda que os contribuintes invoquem 
razões acidentais (artº 100º, n.º 2 do CPPT).

 VI — Uma vez que, no caso dos autos, o fundamento para o recurso a métodos indirectos 
foi o da alínea d) do artº 88º da LGT,  - existência de manifesta discrepância entre 
o valor declarado e o valor de mercado de bens ou serviços  - nenhum obstáculo 
legal existia à aplicação do n.º 1 do citado artº 100º.

Processo n.º 211/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Hilário & André, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I – A Fazenda Publica, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Loulé, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela sociedade Hilário & André, Ldª, 
melhor identificada nos autos, contra as liquidações adicionais do IRC relativas aos anos de 2002 e 
2003 apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) — A douta sentença recorrida ofende a regra do ónus de prova estabelecida no n.º 3 do artigo 74 
da LGT e o preceito do n.º 2 do artigo 100º do CPPT,

2ª) — Uma vez que na situação questionada houve recurso aos métodos indirectos com apoio no 
artigo 88º da LGT.

3ª) — E, perante a dúvida sobre a quantificação do facto tributável o juiz a que julgou procedente 
a impugnação, socorrendo -se do disposto no artigo 100º, n.º 1 do CPPT.

4ª) — Quando nestas circunstâncias, o recto entendimento do regime formulado no artigo 100º do 
CPPT, impunha ao tribunal recorrido resolver a situação de dúvida a favor da Fazenda Pública.

5ª)— Com efeito, o texto do n.º 2 do artigo 100º do CPPT obsta a que a disposição inserta no seu 
n.º 1 releve nos casos de determinação indirecta da matéria tributável; introduz uma excepção à regra 
geral de que a incerteza tem como consequência a anulação do acto impugnado.

6º) — Em correlação com o estabelecido no n.º 3 do artigo 74º da LGT.
Pelo exposto, mais dos autos e max. ex. supl., deve julgar -se a impugnação improcedente.
II – Em contra alegações, a entidade recorrida veio a concluir da seguinte forma:
A) Na sua petição de impugnação a aqui recorrida, entre outras, tinha como causa de pedir o erro nos 

pressupostos da avaliação indirecta e a falta de fundamentação e inadequação do critério utilizado para 
a quantificação da matéria tributável por métodos indiciários, pugnando pelo exagero da mesma;
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B) O objecto do presente recurso interposto pela Fazenda Pública está limitado à impugnação da 
douta sentença recorrida na parte em que esta se pronunciou pela anulação dos actos tributários de liquida-
ção de IRC nos termos do n.º 1 do artigo 100º do CPPT com fundamento na existência de findada dúvida;

C) Ademais, nas suas doutas alegações a Fazenda Pública advoga que a aludida dúvida fundada 
deveria ser resolvida a favor da Administração Tributária por força da inversão do ónus da prova con-
sagrado no n.º 3 do artigo 74º da LGT:

D) Que o n.º 1 do artigo 100º do CPPT não é aplicável ao caso concreto por força do disposto no 
nº2 do mesmo artigo que exclui a sua aplicação;

E) Ora, a douta sentença recorrida deu por assente um conjunto de factos no seu julgamento da 
matéria de facto sobre os quais desenvolveu o seu julgamento de direito, considerando que de tais factos 
decorre uma fundada dúvida quanto à quantificação dos actos tributários (de liquidação), merecedora 
de anulação dos mesmos nos termos do artigo 100º do CPPT;

F) Sendo certo que a questão do ónus da prova contida no artigo 74º da LGT é anterior à do jul-
gamento de direito e apenas releva para disciplina tal matéria quanto à respectiva incumbência do ónus 
da prova quanto a cada uma das matérias aí versadas;

G) Não sendo aquele artigo 74º da articulável com o disposto no artigo 100º do CPPT que se limita 
a consagrar a consequência jurídica relativa à existência de fundada dúvida quanto à quantificação do 
acto tributário em que se pronuncia pela sua anulação;

H) Ou seja, a aplicação do artigo 74º da LGT situa -se no âmbito do julgamento de facto e o 
artigo 100º do CPPT aplica -se no âmbito do julgamento de direito;

I) Já que este último normativo deve ser interpretado no sentido de que para a anulação do acto 
tributário é suficiente que da prova produzida resulte a fundada dúvida sobre a quantificação da matéria 
tributável (sem que se tenha que fazer a prova directa e cabal da inadmissibilidade do critério utilizado 
ou do exagero dessa mesma quantificação).

J) Acresce que, ao contrário do alegado pela Fazenda Pública, o disposto no n.º 2 deste artigo 100º 
apenas afasta a existência de dúvida fundada quando em sede de aplicação da avaliação indirecta, esta 
tiver por fundamento “a inexistência ou desconhecimento, por recusa de exibição, da contabilidade ou 
escrita e demais documentos legalmente exigidos ou a sua falsificação, ocultação ou destruição”;

L) O que não é manifestamente o caso dos autos em apreço onde o recurso a métodos indirectos 
não teve qualquer dos indicados fundamentos.

M) Ou seja. O n.º 2 do artigo 100º não se aplica ao caso concreto sub judice;
N) Pelo que, em suma, deverá improceder o douto recurso interposto pela Fazenda Pública e 

manter -se a douta decisão recorrida.
Nestes termos e nos demais de direito que V. Excelências mui doutamente suprirão, deverá a douta 

decisão recorrida ser mantida, negando -se provimento ao recurso, com todas as consequências legais 
daí decorrentes, como é de inteira JUSTIÇA

III. O MP não emitiu parecer.
IV. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) - A impugnante encontra -se colectada pelo exercício da actividade de “Construção Edifícios” 

CAE “045211” desde 1986.01.01, estando enquadrada do regime de isenção de IVA conforme art.º 9 
CIVA e os rendimentos da actividade exercida estão sujeitos, em sede de IRC, a tributação nos termos 
dos artigos 1º e 3º do CIRC., cfr. fls. 38 do processo administrativo apenso.

B) - A coberto da Ordem de serviço n.º 01200501842/01200501843, com início em 2006.06.20, 
e o fim em 2006.10.02, a Administração Fiscal procedeu a inspecção à actividade da Impugnante, cfr. 
fls. 35 do processo administrativo apenso.

C) - O motivo da inspecção foi o PNAIT 222.22  - Empresa do sector da construção civil — Des-
pacho do Sr. Director de Finanças de 2005.09.26, cfr. fls. 38 do apenso.

D) - A inspecção abrangeu os exercícios de 2002 e 2003 e foi de âmbito geral, cfr. fls. 38 do apenso.
E) - Em 25/10/2006, os serviços de inspecção elaboraram o relatório de fls. 35 e segs., do processo 

administrativo apenso, que aqui se dá por integralmente reproduzido e donde resulta com interesse 
para a decisão:

RELATÓRIO DE INSPECÇÃO TRIBUTÁRIA
I. CONCLUSÕES DA ACÇÃO DE INSPECÇÃO
Face aos motivos descritos no presente relatório estamos perante a impossibilidade de determina-

ção directa e exacta da matéria tributável, indo -se assim proceder para os exercícios de 2002 e 2003, à 
realização da avaliação indirecta nos termos da alínea b) art.º 87º e alínea d) art.º 88 e de acordo com 
o art.º 90, todos da Lei Geral Tributária (LGT).

São desta forma fixados os lucros tributáveis presumidos nos montantes de € 930.700,87 e € 
4.451,00 para 2002 e 2003 respectivamente, tendo implícitas correcções com recurso a avaliação indi-
recta nos montantes de € 545.753,64 e de € 23.896,74 respectivamente.

II OBJECTIVOS, ÂMBITO E EXTENSÃO DA ACÇÃO INSPECTIVA.
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II. 3  - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS
O sujeito passivo tem a sede na Av. CINCO DE OUTUBRO N 90 6 DT  - 8000 -076 FARO, e vem 

exercendo a actividade na área deste concelho.
Pelo sistema de consultas de IRC e de IVA bem como da Declaração Anual verifica -se que não 

existem faltas declarativas.
(...)
IV. MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS 

INDIRECTOS
1. Na acção preparatória da acção de inspecção e através do “Sistema informático do Património” 

foi possível identificar as fracções transaccionadas pelo s.p. nos exercícios em questão:

2002 

  
 2003 

  
 (*) Venda efectuada ao sócio gerente.

2. Em 2005 -11 -02, foram remetidas notificações para os adquirentes das diversas fracções alie-
nadas pela empresa no ano de 2002 e 2003, nas quais foram solicitados:

 - Fotocópia do contrato promessa de compra e venda, respeitante à aquisição da fracção ao sujeito 
passivo Hilário & André, Lda.

 - Fotocópia dos comprovativos das importâncias pagas, com identificação das datas de pagamento, 
n.º dos cheques emitidos e respectivos bancos, referente à referida aquisição;

 - Comprovativo do pagamento da SISA adicional, se for caso disso.
Analisadas as respostas, verificamos:
A correspondência entre os valores dos Contratos Promessa de Compra e Venda (C. P. C. V.) com 

as respectivas Escrituras de Compra e Venda (E. C. V).
Que os pagamentos coincidem grosso modo com as datas estipuladas no C.P.CV e que existem 

elevados pagamentos em numerário (Anexo 1)
Verificou -se que em referência à fracção H foram efectuadas 2 escrituras. A primeira no dia 

31/01/2003 registada no livro 301 -A fls. 83 em que foi registada a venda por € 69.831,71 que foi rec-
tificada pela escritura do dia 16 -04 -2003 registada no livro 311 -A fls. 47 onde foi corrigido a valor da 
venda para € 84.795,64.

3. Em conformidade com o disposto n.º art.º 9 do Regime Complementar do Procedimento de 
Inspecção Tributário (RCPIT) e artº 49 do Código de Procedimento e Processo Tributário (CPPT), 
foi solicitada à Conservatória do Registo Predial de Faro, em 2005 -11 -14, o envio das certidões de 
teor de matrícula e seus averbamentos de todas as fracções descritas naquela conservatória sob os 
n.º 615/19851007 da freguesia de S. Pedro.

Foi possível, verificar que alguns compradores contraíram, no mesmo momento, empréstimos 
bancários de montante superior ao da escritura, através da contratualização de vários mútuos com 
hipoteca sobre as mesmas fracções, por períodos e taxas idênticas (Anexo 2).
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4. Em 2006 -06 -19, foram remetidas notificações para que os adquirentes justificassem a existência 
dos segundos contratos de mútuo com hipoteca das fracções em causa.

Nas respostas recebidas, poucos foram as que conseguiram justificar cabalmente os montantes 
dos empréstimos, quer por ausência de documentação quer por justificarem empréstimos obtidos para 
obras de beneficiação com outro tipo de despesa (ex. mobiliário, electrodomésticos, tapetes etc.).

5. Analisada a contabilidade do SP, verificou -se:
 - A existência de um saldo de caixa credor em 31 -08 -2002.
 - Verificou -se no exercício de 2002 que o saldo inicial na conta de cliente n.º 211024 referente à 

aquisição da fracção “B “, era de € 109.735,52 quando a valor da E. C. V. foi de 87.289,63 (o cliente 
teria já pago mais que o valor da escritura). Verificou -se no entanto o estorno parcial (débito da conta 
211024— Cliente e crédito da conta 255121 - Suprimento de sócio), no montante de € 24.939,89, do 
lançamento 822 do ano 2000; analisado o lançamento original verifica -se que é uma entrada em nume-
rário de montante global de € 27.433,88 (2 depósitos bancários em 28/12/2000 valor de € 22.445,91 e 
1 depósito em 05/12/2000 de € 4.987,98), totalizando o valor que a cliente estaria obrigada a pagar ao 
SP de acordo com o C.P.C.V.

6. Foi criada uma base de dados de valores de venda de fracções em Faro, através da recolha de 
todas as fracções vendidas no exercício de 2002, e cujo valor real foi declarado e corrigido pelos s.p. 
compradores e/ou vendedores em processos de inspecção a Empresas dos sector da construção civil 
no âmbito da acção especial a este sector.

Para elaboração da base de dados foram recolhidos dados de 118 fracções, 11 TI, 33 T2, 59 T3 
e 15 T4 (Anexo 3).

Da análise efectuada e comparando os dados com o s.p., o foi possível concluir quais os valores 
de venda por m2 praticados em Faro: 

  

 * Conforme Anexo 4.

Verifica -se assim a existência de manifesta discrepância entre o valor declarado pelo SP e o valor 
de mercado, o que de acordo com a alínea d) do art.º 88 da Lei Geral Tributária (LGT) consubstan-
cia um do casos de impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos 
indispensáveis à correcta determinação da matéria tributável, assim de acordo com o n.º 1 artº 52 do 
CIRC, iremos nos termos da alínea b) artº 87, proceder à avaliação indirecta da mesma por aplicação 
do critério previsto na alínea h) do art.º 90 da LGT.

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

Iremos aplicar às fracções vendidas em 2002 e 2003 os preços médios de venda praticados em 
Faro para 2002 (excluem -se a fracção A art.º 1043 pela tipologia e a fracção P artº 4144 adquirida pela 
sociedade em 2001 e vendida ao sócio gerente em 2003)

2002 
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 (*) da aplicação do critério resulta um valor € 1.220,70 inferior ao valor declarado pelo que este se mantêm.

2003 

  
 Obtendo-se desta forma correcções à matéria tributável de € 576.722,59 e € 4.451,00 para 2002 

e 2003 respectivamente
(…)
Exercício de 2002 

  

 Exercício de 2003 
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 IX DIREITO DE AUDIÇÃO
O s.p. exerceu, no dia 2006 -10 -23, por escrito o direito de audição, que de seguida se analisa.
Ponto 16º
Afirma o s.p. “Estas situações eram normais até ao fim do ano de 2003...”
Referindo -se ao facto de os contribuintes deliberadamente no indicarem quais os verdadeiros fins 

dos seus empréstimos.
Considerando que normal significa “conforme norma ou regra; que serve de modelo; exemplar”
Não poderemos considerar que a falsidade intelectual seja normal, quando muito poderá considerar 

o s p. que será muito frequente.
E de salientar a coincidência de datas entre o fim dessas situações ditas normais, de acordo com o 

s.p. e o início da acção especial âmbito da acção especial a este sector referida no ponto 6 do capitulo IV.
Ponto 26º
Afirma o s.p. “Não se diz quais são esses valores de mercado e como é que estes foram obtidos ou 

onde é que os mesmos existem ou estão publicados. “Ignorando em absoluto o ponto 6 do capítulo IV.
Acrescente -se ainda que considerando que em Faro foram construídos 710 fogos (fonte INE  - Es-

tatísticas da Construção e da Habitação 2002) a amostra recolhida representa 16,62% do mercado.
De referir que o conceito de preço de mercado não se aplica a um preço único de plena concor-

rência, inexistente, mas sim a um intervalo de preços com uma comparabilidade razoável.
No que respeita à publicação de valores são apresentados pelo INE (Estatísticas da Construção e 

da Habitação 2002 — Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação) os seguintes:
Apartamento Euros/m2 

  
 Apartamentos Euros/m2 

  

 Assim face aos valores publicados por entidade de referência (INE) e os valores aplicados no 
relatório, poderá alegar o s.p. que foram consideravelmente inferiores.

Ponto 27º
Afirma o sp. “Será que esta empresa ou outra qualquer terá de solicitar à Administração Fiscal 

os preços de mercado a praticar nas vendas antes de iniciar estas, a fim de serem aceites para efeitos 
tributários?”

Informa -se o s.p. da alteração efectuada pelo legislador ao Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas (CIRC), pelo DL 287/2003 de 11 de Novembro, ao introduzir o artº. 58 -A.

De acordo com o Despacho do Director -Geral dos Impostos de 3 de Junho de 2005
• tem a natureza de uma cláusula especial anti -abuso, que se destina a dar resposta a situações de 

flagrante e manifesta sub -declaração dos valores das transacções que envolvem direitos reais sobre bens 
imóveis, o seu objectivo último é o de induzir os contribuintes a adaptar sua conduta em ordem a que 
os valores constantes dos contratos de compra e venda de direitos reais sobre bens imóveis reflictam 
os valores de mercado efectivamente praticados pelas partes.”

Ponto 29º
O s.p. afirma ter a “contabilidade organizada nos termos da lei comercial e fiscal”
Não comenta o s.p. as situações verificadas no capitulo IV ponto 5, nomeadamente a existência 

do saldo credor da conta caixa mencionado no relatório.
Num fundo de caixa no se podem verificar descobertos, considerando que todos os movimentos são 

reflectidos na contabilidade, não se pode gastar o que não se tem. “o saldo de caixa é sempre devedor 
ou nulo, nunca credor.” (Elementos de Contabilidade Geral —13.º Edição Rei dos Livros pág. 140.

Ponto 39º
O s.p. afirma “De facto, a adopção do Método Comparável do Preço de Mercado requer o grau 

mais elevado de compatibilidade com incidência tanto no objecto como nos demais termos e condições 
e condições das operações...”

Aqui o s.p. faz a transcrição do nº1 art.º 6 da Portaria 1446/2001 de 21 de Dezembro que regida 
os preços de transferência previstos no art.º 58 do CIRC. Em parte alguma no presente relatório foi 
levantada a questão dos preços de transferência, apesar de afirma manter relações comerciais com o 
seu sócio gerente (ver capítulo V).
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Repare -se que as expressões “valor de mercado” e “Método Comparável do Preço de Mercado” 
não são inequivocamente sinónimas, pois cada uma delas corresponde realidades distintas.

Relembre -se ao s.p. que os preços de transferência como descreve sucintamente Eduardo Goldszal 
(in “As Novas Regras dos Preços de Transferência Em análise “) “de um modo geral, por preços de 
transferência, entende -se os preços pagos por bens e serviços e direitos transferidos entre empresas 
associadas e pertencentes ao mesmo grupo” ou outras entidades que as dominem. Que claramente não 
é o caso.

Esclarecido o facto de não se tratar de preços de transferência, e apenas num exercício argumen-
tativo vejamos o art.º 5 da mesma portaria onde se indicam alguns dos factores de comparabilidade.

1 -As características especificas dos bens, a qualidade e fiabilidade
2 - Os termos contratuais que definem o modo como se repartem as responsabilidades.
3 - As circunstancias económicas prevalecentes no mercado, incluindo a sua localização geográfica 

e os custos do mercado.
Quanto ao 3º ponto o mercado geográfico é restrito à cidade de Faro onde os custos dos factores 

produtivos são em princípio comuns.
Quanto ao 2º ponto a garantia prestada pelas entidades construtoras é regulada e portanto comum 

a todos os operadores, não mencionando o s.p. nos contratos efectuados qualquer extensão as garantias 
legalmente exigíveis.

Quanto ao ponto 1º as características específicas dos bens, são na sua generalidade idênticos, 
apartamentos de habitação não incluídos em urbanizações de luxo ou condomínios fechados.

No critério utilizado foi efectuado uma selecção de variados construtores de Faro para se deter-
minar a valorização do m2.

Afirmará o s.p. que a qualidade da sua construção é inferior à média? E que no caso contrário o 
valor peca por escasso.

Face ao exposto não são apresentados motivos no direito de audição para uma alteração ao relatório 
efectuado, pelo que se propõem a sua manutenção,

Deixa -se no entanto à consideração superior que melhor decidirá
Faro 25 de Outubro de 2006»
F) — Sobre o relatório a que se refere a alínea anterior recaiu, em 31/10/2006, o seguinte parecer 

(fls. 35 do apenso):
«Os factos expostos no ponto IV do relatório determinaram a aplicação de métodos indirectos no 

apuramento da matéria tributável dos ano de 2002 e 2003, cujos cálculos e critérios descritos no ponto 
V conduziram a que nos termos ao art.º 54.º do CIRC o lucro tributável seja fixado em € 930.700 e € 
4451,00, respectivamente.

O S.P. exerceu o direito de audição cuja análise não originou qualquer alteração dos valores 
propostos no projecto de relatório.

Foi elaborado relatório de faltas nos termos do n.º 3, do artº 29º do R.G.I. T..»
G) — Sobre o relatório parecer a que se refere as alíneas anteriores recaiu o seguinte despacho 

(fls. 35 do apenso):
«Concordo.
Proceda como se propõe.
2006.11.03»
H) — Em 12/12/2006, a Impugnante requereu a revisão da matéria tributável, cfr. fls. 72 e segs.
I)— Os peritos reuniram, mas não chegara a acordo, cfr. fls. 85.
J) — O perito da Impugnante apresentou o laudo de fls. 87 e segs..
K) — O perito da Administração Fiscal apresentou o laudo de fls. 92 e 93.
L) — O Director de Finanças de Faro proferiu a decisão de fixação da matéria tributável em 

23/01/2007, donde resulta:
«(…)
O perito indicado pelo contribuinte, discorda dos valores propostos pelo perito da Adminis-

tração Fiscal, sustentando a não verificação dos pressupostos para determinação da matéria colectável 
por aplicação dos métodos indirectos. Para tal, invoca não haver diferenças entre os valores constantes 
dos contratos promessa e os das escrituras de compra e venda celebradas. Alega ainda este perito, que 
a existência de segundos contratos de mútuos com hipotecas foram devidamente justificados pelos 
adquirentes, relativamente ao destino dado ao excedente dos seus empréstimos relativamente aos va-
lores constantes daquelas escrituras de compra e venda. Por último, invoca a falta de fundamentação 
dos ditos “valores de mercado”.

O perito da administração tributária, mantém o apoio das conclusões retiradas do relatório 
do exame à escrita, visto que, os argumentos invocados pelo perito indicado pela sociedade, não 
permitiu estabelecer qualquer acordo. Os fundamentos da aplicação por métodos indirectos para a 
tributação em IRC dos exercícios acima referidos, baseiam -se essencialmente na impossibilidade de 
comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta determinação 
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da matéria tributável, nos termos da alínea b) do artº 87º e alínea d) do artº 88º, ambos da LGT, por 
terem sido detectadas diferenças entre os valores das escrituras e os montantes efectivamente recebidos 
dos adquirentes. Alega ainda este perito, que o critério utilizado pela inspecção é o correcto, conforme 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do artº 90 da LGT. Relativamente aos “preços de mercado “, sustenta 
que os mesmos foram evidenciados numa compilação feita e publicada pelo Instituto Nacional de 
Estatística (1/3/E), tendo por base dados declarados por compradores e/ou empresas construtoras em 
processos de inspecção a empresas do sector da construção civil, no ano de 2002 em Faro. Por tudo 
isto, o perito da administração tributária é de parecer que os valores da matéria tributável objecto da 
reclamação, deverão ser mantidos.

Ponderados todos os fundamentos invocados e tendo em conta as posições assumidas por ambos 
os peritos, concordo com a posição assumida pelo Perito e Administração Tributária, e mantenho a 
fixação do rendimento de IRC, para os anos 2002 e 2003, nos valores de € 930.700,87 e € 4.451,00 
respectivamente, fixados por métodos indirectos»

M) — Em 02/12/2007, a Administração Fiscal emitiu as liquidações adicionais de IRC, cfr. fls. 99 e 101.
N) — O prazo para pagamento voluntário da liquidação referente ao ano de 2002, terminou em 

26/03/2007 e relativamente ao ano de 2003 em 28/03/2007, cfr. fls. 97 e 100.
O) — A petição inicial foi apresentada em 19/03/2007, cfr. carimbo aposto a fls. 3.
VI. De acordo com as conclusões das alegações, a única questão a apreciar no presente recurso é a 

de saber se o Mmº Juiz “a quo”, ao dar relevância à dúvida sobre a quantificação da obrigação tributária, 
a favor do contribuinte, violou o disposto nos artºs 74º, n.º 3 da LGT e 100º, n.º 2 do CPPT.

A recorrente defende essa violação, louvando -se em que na situação dos autos houve recurso aos 
métodos indirectos com apoio no artigo 88º da LGT, pelo que nos termos do n.º 2 do artº 100º do CPPT 
e ainda por força do n.º 3 do artº 74º do CPPT, a dúvida deveria reverter a favor da Fazenda Pública.

Isto porque o texto do n.º 2 do artigo 100º do CPPT obsta a que a disposição inserta no seu n.º 1 
releve nos casos de determinação indirecta da matéria tributável, introduzindo uma excepção à regra 
geral de que a incerteza tem como consequência a anulação do acto impugnado, aliás, o que está em 
correlação com o estabelecido no n.º 3 do artigo 74º da LGT.

A recorrida, por sua vez, entende que a questão do ónus da prova contida no artigo 74º da LGT 
é anterior à do julgamento de direito e apenas releva para disciplina tal matéria quanto à respectiva 
incumbência do ónus da prova quanto a cada uma das matérias aí versadas.

O artigo 74º da LGT não é articulável com o disposto no artigo 100º do CPPT que se limita a 
consagrar a consequência jurídica relativa à existência de fundada dúvida quanto à quantificação do 
acto tributário em que se pronuncia pela sua anulação.

Ou seja, a aplicação do artigo 74º da LGT situa -se no âmbito do julgamento de facto e o artigo 100º 
do CPPT aplica -se no âmbito do julgamento de direito, devendo este último normativo ser interpretado 
no sentido de que para a anulação do acto tributário é suficiente que da prova produzida resulte a fundada 
dúvida sobre a quantificação da matéria tributável (sem que se tenha que fazer a prova directa e cabal 
da inadmissibilidade do critério utilizado ou do exagero dessa mesma quantificação).

Por outro lado, ao contrário do alegado pela Fazenda Pública, o disposto no n.º 2 deste artigo 100º 
apenas afasta a existência de dúvida fundada quando em sede de aplicação da avaliação indirecta, esta 
tiver por fundamento “a inexistência ou desconhecimento, por recusa de exibição da contabilidade 
ou escrita e demais documentos legalmente exigidos ou a sua falsificação, ocultação ou destruição, 
o que não é manifestamente o caso dos autos em apreço onde o recurso a métodos indirectos não teve 
qualquer dos indicados fundamentos.

Quid juris?
VI.1. As normas em apreciação nos autos estabelecem, respectivamente, o seguinte:
“ARTIGO 100º  - CPPT
Dúvidas sobre o facto tributário e utilização de métodos indirectos
1. Sempre que da prova produzida resulte a fundada dúvida sobre a existência e quantificação do 

facto tributário, deverá o acto impugnado ser anulado.
2. Em caso da quantificação da matéria tributável por métodos indirectos não se considera existir 

dúvida fundada, para efeitos do número anterior, se o fundamento da aplicação daqueles consistir na 
inexistência ou desconhecimento, por recusa de exibição, da contabilidade ou escrita e demais docu-
mentos legalmente exigidos ou a sua falsificação, ocultação ou destruição ainda que os contribuintes 
invoquem razões acidentais.

3. O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de na impugnação judicial o im-
pugnante demonstrar erro ou manifesto excesso na matéria tributável quantificada”.

Artigo 74.º  - LGT
Ónus da prova
1  - O ónus da prova dos factos constitutivos dos direitos da administração tributária ou dos con-

tribuintes recai sobre quem os invoque.
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2 - Quando os elementos de prova dos factos estiverem em poder da administração tributária, 
o ónus previsto no número anterior considera -se satisfeito caso o interessado tenha procedido à sua 
correcta identificação junto da administração tributária.

3 - Em caso de determinação da matéria tributável por métodos indirectos, compete à administração 
tributária o ónus da prova da verificação dos pressupostos da sua aplicação, cabendo ao sujeito passivo 
o ónus da prova do excesso na respectiva quantificação”.

Podemos então daqui concluir que em caso de determinação da matéria tributável por métodos 
indirectos, compete à administração tributária o ónus da prova da verificação dos pressupostos da sua 
aplicação, cabendo ao sujeito passivo o ónus da prova do excesso na respectiva quantificação.

Produzida a respectiva prova, e sempre que dela resulte a fundada dúvida sobre a existência e 
quantificação do facto tributário, deverá o acto impugnado ser anulado.

Porém, em caso da quantificação da matéria tributável por métodos indirectos não se considera 
existir dúvida fundada, para efeitos do número anterior, se o fundamento da aplicação daqueles consistir 
na inexistência ou desconhecimento, por recusa de exibição, da contabilidade ou escrita e demais do-
cumentos legalmente exigidos ou a sua falsificação, ocultação ou destruição ainda que os contribuintes 
invoquem razões acidentais.

E bem se compreende que assim seja, pois, como salienta o srº Conselheiro Lopes de Sousa 
 -.CPPT Anotado, 5ª edição, pág. 723 “Nestas situações em que é impossível determinar directamente 
a matéria tributável, há sempre dúvidas sobre a sua quantificação real, pois os métodos indirectos 
tomam em consideração indicadores que apenas podem fornecer uma indicação aproximada do valor 
que a matéria tributável provavelmente teria.

Assim, nos casos de determinação indirecta da matéria tributável, a aplicação da regra do ónus 
da prova prevista no n.º 1, poderia traduzir -se na anulação de grande parte dos actos de liquidação 
baseados em determinação indirecta da matéria tributável com o consequente desatendimento das 
razões que justificam o uso deste meio procedimental“.

No caso dos autos, o Mmº Juiz recorrido, tal como se conclui de fls. 162/166, entendeu que es-
tavam reunidos os pressupostos para o uso de métodos indirectos, decisão que não sofreu contestação 
das partes.

Quanto à apreciação da prova produzida concluiu o Mmº Juiz recorrido que:”Ponderando, quer 
os argumentos da Administração Fiscal, quer os argumentos da impugnante – não esquecendo os ar-
gumentos que resultam dos depoimentos das testemunhas e do relatório de inspecção – e olhando para 
a actividade processual desenvolvida, e matéria recolhida nos autos, concluímos pela verificação da 
mais séria, profunda e fundada dúvida sobre a quantificação do acto tributário”.

Ora, relativamente a esta apreciação do Mmº Juiz recorrido, não pode este Supremo Tribunal 
pronunciar -se pois que, como se escreveu no Acórdão de 28.04.2010 – Processo n.º 03/2010, “No 
entanto, como se escreveu no Acórdão deste Tribunal, de 30.04.2003  -Recurso n.º 0241/03 “... não 
cabe nos poderes de cognição do STA  - artº 21º, n.º 4 do ETAF  - averiguar e decidir da existência 
ou não da “fundada dúvida” a que se refere o artº 121º do CPT pois estaria, então, a imiscuir -se no 
conhecimento de facto, que lhe é vedado”. Em sentido idêntico v. os Acórdãos do mesmo Tribunal 
e Secção, de 13.11.2002  -Recurso n.º 0115/02, de 09.10.2002 - Recurso n.º 0871/02 e de 23.10.2002 
 -Recurso n.º 01152/02.

E isto porque “Como é sabido, o STA não conhece de matéria de facto  - artº 21º, n.º 4 do ETAF, 
 - nem como tribunal de revista  - artº 722º, n.º 2 do CPCivil  - “do erro na apreciação das provas e na 
fixação dos factos materiais da causa, a não ser que tenha havido ofensa de norma legal que exija certa 
espécie de prova ou que fixe a força probatória de determinado meio de prova”, o que não é o caso.

A própria interpretação dos factos e as ilações que as instâncias deles retiram, desligadas de 
qualquer interpretação jurídica, constituem matéria de facto subtraída, pois, ao conhecimento do 
tribunal de revista. Cfr. por todos, os Acd’s do STJ de 15/05/91 e 06/03/91 in Acd’ Dout’ 367 -917 e 
354 -813, de 17/06/99 in Colectânea pág. 153 e 28/Set/00, ibidem pág. 54.

(…)
Deste modo, não pode este Tribunal averiguar e decidir da existência ou não da “fundada dú-

vida” a que se refere o artº 121º do CPT pois estaria, então, a imiscuir -se no conhecimento de facto, 
que lhe é vedado)”.

Por isso, cabe apenas apreciar se foi ou não correcta a decisão de fazer reverter a dúvida a favor 
da contribuinte, com a consequente anulação das liquidações impugnadas.

Pelo que atrás se referiu, desde já se dirá que a decisão se afigura correcta.
Com efeito, tal como referiu a recorrida nas conclusões das alíneas F) a J) das conclusões das 

suas alegações, a questão do ónus da prova contida no artigo 74º da LGT é anterior à do julgamento de 
direito e apenas releva para efeitos de incumbência do ónus da prova quanto a cada uma das matérias 
aí versadas.
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Assim, o artigo 74º da LGT não é articulável com o disposto no artigo 100º do CPPT que se limita 
a consagrar a consequência jurídica relativa à existência de fundada dúvida quanto à quantificação do 
acto tributário em que se pronuncia pela sua anulação.

Ou seja, a aplicação do artigo 74º da LGT situa -se no âmbito do julgamento de facto e o artigo 100º 
do CPPT aplica -se no âmbito do julgamento de direito, devendo este ser interpretado no sentido de que 
para a anulação do acto tributário é suficiente que da prova produzida resulte a fundada dúvida sobre 
a quantificação da matéria tributável (sem que se tenha que fazer a prova directa e cabal da inadmissi-
bilidade do critério utilizado ou do exagero dessa mesma quantificação).

Por outro lado, ao contrário do alegado pela Fazenda Pública, o disposto no n.º 2 deste artigo 100º 
apenas afasta a existência de dúvida fundada quando em sede de aplicação da avaliação indirecta, esta 
tiver por fundamento “a inexistência ou desconhecimento, por recusa de exibição, da contabilidade 
ou escrita e demais documentos legalmente exigidos ou a sua falsificação, ocultação ou destruição”, 
o que não é manifestamente o caso dos autos em apreço onde o recurso a métodos indirectos não teve 
qualquer dos indicados fundamentos.

“Quer dizer então que o âmbito de aplicação desta norma só poderá ser o de afastar a regra 
do ónus da prova objectivo, nas situações em que a dúvida fundada assente sobre os pressupostos de 
aplicação de métodos indirectos, nas situações em que foi o próprio contribuinte a causar com culpa 
(dolo ou negligência) a impossibilidade de produção de prova sobre os factos declarados na declaração 
de rendimentos” (Elisabete Louro Martins – Ónus da Prova em Direito Fiscal, pág. 268)

Sendo assim, não é aplicável ao caso dos autos o n.º 2 do artº 100º do CPPT, uma vez que, tal 
como até resulta da alínea E) do probatório, o fundamento da avaliação indirecta foi o constante da 
alínea d) do artº 88º da LGT, isto é, a existência de manifesta discrepância entre o valor declarado e o 
valor de mercado de bens ou serviços.

E, deste modo, tendo o Mmº Juiz recorrido entendido que se verificava dúvida fundada sobre a 
quantificação do acto tributário, tendo sido observadas as regras do ónus da prova, e sido aplicado o 
disposto no n.º 1 do citado artº 100º, a decisão recorrida tem de manter -se.

Pelo que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência o recurso.
VII. Nestes termos e pelo exposto nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 

recorrida com a consequente anulação das liquidações impugnadas.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em um oitavo.

Lisboa, 1 de Junho de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

Dívida ao FSE. Oposição à execução. Fundamentos.

Sumário:

 I — Não estando em causa dívida tributária (imposto, taxa ou contribuição), não é 
invocável como fundamento da oposição à execução a alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 204.º do CPPT.

 II — A ilegalidade da liquidação da dívida exequenda só é fundamento de oposição 
à execução quando a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso 
contra o acto de liquidação – alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

 III — Não é o que sucede quanto a dívidas provenientes do Fundo Social Europeu.
 IV — Quaisquer outras questões que se prendam com a legalidade da dívida exequenda 

e/ou representam interferência em matéria de exclusiva competência da entidade 
que extraiu o título não se enquadram como fundamento da oposição previsto na 
alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Processo n.º 214/11 -30.
Recorrente: Massa Insolvente de Ruvino -Fábrica de Calçado, Lda.
Recorrido: Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

I – A Massa Insolvente de Ruvino – Fábrica de Calçado, Lda., não se conformando com a sentença 
do Mmo. Juiz do TAF de Braga que julgou improcedente a oposição por si deduzida contra o processo 
de execução fiscal contra si instaurado no Serviço de Finanças de Felgueiras 1, para cobrança de dívidas 
ao Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, dela interpôs recurso para o TCAN, formulando as 
seguintes conclusões:

I - Defende a, aliás douta, sentença recorrida que a oponente pretendia, em sede de oposição, ver 
apreciada a legalidade da dívida exequenda, o que lhe está vedado neste processo, pelo que, não tendo 
alegado outros fundamentos legais de oposição, seria esta de rejeitar liminarmente, nos termos do 
disposto nos artigos 209.º, alínea b) e 204.º do CPPT;

II - Inexiste, no caso concreto, acto de liquidação que possa ser objecto de impugnação autó-
noma;

III - Na alínea h) do n.º 1 do art.º 204.º do CPPT, prevê -se como fundamento da oposição à exe-
cução «ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial 
de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação»;

IV - Por via de regra, como é sabido, a fase executiva é precedida de uma administrativa prévia 
em que é feita a liquidação da dívida exequenda, sendo notificada ao interessado, que a pode impugnar 
pelos meios administrativos e contenciosos previstos na lei;

V - Por isso, como regra, não pode discutir -se na oposição à execução fiscal a legalidade dessa 
liquidação, que só pode sê -lo pelos meios próprios de reclamação ou impugnação, a utilizar dentro 
dos prazos respectivos;

VI - Trata -se, porém, de uma regra que também conhece excepções;
VII - Casos há em que a lei não assegura meios de impugnação dos actos de liquidação, como 

são aqueles em que se permite a extracção de certidões de dívida perante a constatação de omissão de 
um pagamento sem que haja um acto administrativo ou tributário prévio, definidor da obrigação (cfr. 
Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado, 4.ª Ed., págs. 872, 
907, 908);

VIII - Será esse acto de extracção, assim, o «acto de liquidação» a que se refere esta alínea h), que 
terá de existir sempre para se estar no campo de aplicação desta norma;

IX - Nestes casos, não pode ser utilizado o processo de impugnação judicial ou a reclamação gra-
ciosa, pois os prazos para o seu exercício começam a correr na sequência de um prazo de pagamento 
voluntário, subsequente ao acto de liquidação (art.º 102.º deste Código) não podendo correr um prazo 
de impugnação judicial ou reclamação graciosa antes do acto a impugnar, que é objecto da impugnação, 
ser praticado;

X - Assim, a certidão para fins executivos que constitui o acto de liquidação apenas é extraída 
caso o contribuinte não efectue o pagamento no prazo legal, e, por isso, o acto a impugnar será sem-
pre forçosamente posterior ao termo do prazo de pagamento voluntário da dívida, não prevendo a lei 
qualquer meio para a sua impugnação contenciosa;

XI - No caso sub judice, está -se claramente perante uma situação em que a própria lei não prevê 
meio de impugnação contenciosa;

XII - Assim, a oposição fiscal é o meio adequado para impugnar a liquidação da dívida exe-
quenda;

XIII - Pelo que se verifica, in casu, o fundamento de oposição à execução previsto na alínea h) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT;

XIV - Não é, bem assim, verdade que a recorrente pretendesse apenas ver apreciada a legalidade 
da dívida exequenda;

XV - Na realidade, a recorrente/oponente levantou também no seu requerimento de oposição a 
questão da inexequibilidade da dívida;

XVI - Pugnou a oponente, ora recorrente, entre outras coisas, pela inexistência de título executivo;
XVII - De facto, o DL 158/90, de 17 -5, na redacção que lhe foi dada pelas subsequentes alterações, 

previa que era título executivo, para cobrança das dívidas com origem da do caso sub judice, o despa-
cho do Director Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu que determinasse 
a restituição e a sua notificação à entidade devedora;

XVIII - Entidade que, por sua vez, é incompetente em razão da matéria sem decisão prévia da 
Comissão Europeia que o ordene, em primeira linha, ao Estado Português;

XIX - Das disposições legais ora invocadas pela exequente – mesmo que aplicáveis, o que não se 
concede – não se pode inferir o contrário;

XX - Nomeadamente, não se pode extrapolar que da eventual competência para determinar “a 
redução e revogação do financiamento aprovado” resulte, como pretende o exequente, a competência 
para, coercivamente, “exigir a devolução dos montantes recebidos”;
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XXI - Ora, aquelas decisão e despacho, se foram proferidos – o que não se concede – não foram 
notificados à recorrente, sendo que de nenhum dos documentos juntos com a contestação resulta tal 
notificação;

XXII - E o relatório da acção da inspecção – que foi o acto atacado por intermédio de acção 
administrativa especial – não constitui, nos citados termos, título executivo;

XXIII - Como não constitui título executivo qualquer certidão de dívida extraída pelo Serviço 
de Finanças de Felgueiras 1 que sirva de base à presente execução;

XXIV - A falta absoluta de título executivo importa a inexequibilidade da dívida nos presentes 
autos e constitui nulidade insanável do procedimento;

XXV - A dívida exequenda – mesmo que materialmente legal, o que não se concede – é inexigível 
por incompetência material do órgão que certificou o pedido de saldo;

XXVI - Inexigibilidade que determina a respectiva inexequibilidade e que, importando a falsidade 
do título, constitui, bem assim, fundamento de oposição de oposição, nos termos do preceituado na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT;

XXVII - Acontece que a falta e os vícios do título são enquadráveis no fundamento previsto na 
alínea i) do número 1 do citado artigo, e, em qualquer caso, acarreta nulidade que sempre seria 
do conhecimento oficioso;

XXVIII - Pelo que a douta sentença recorrida padece do vício da ilegalidade, por violação do 
disposto nos artigos 165.º, n.º 1, alínea b), e 204.º, n.º 1, alínea i), do CPPT;

XXIX - Mas, sobretudo, a, aliás douta, sentença recorrida padece dos vícios de falta de funda-
mentação e de omissão de pronúncia, que acarretam a respectiva nulidade, invocável nesta sede – cfr. 
o artigo 668.º, n.º 1, alíneas b) e d) e n.º 4 do C.P. Civil, ex vi dos artigos 2.º e 281.º do CPPT;

XXX - Porquanto, no que respeita à invocada incompetência material do presidente do IGFSE 
para certificação do pedido de saldo sem decisão prévia da Comissão Europeia que o ordene, em pri-
meira linha, ao Estado Português, se limitou a aderir, sem mais considerações, ao parecer do Ministério 
Público;

XXXI - Ora, a fundamentação da sentença, como a de qualquer outra decisão judicial, tem actual-
mente assento constitucional, já que, segundo o artigo 205.º, n.º 1 da CRP, “as decisões dos tribunais 
que não sejam de mero expediente são fundamentadas na forma prevista na lei”;

XXXII - Não se trata de mera exigência formal, já que a fundamentação cumpre uma dupla fun-
ção: de carácter objectivo  - pacificação social, legitimidade e autocontrole das decisões; e de carácter 
subjectivo  - garantia do direito ao recurso e controlo da correcção material e formal das decisões pelos 
seus destinatários;

XXXIII - Para cumprir a exigência constitucional, a fundamentação há -de ser expressa, clara, 
coerente e suficiente. Ou seja, não deve ser deixada ao destinatário a descoberta das razões da deci-
são; os motivos não podem ser obscuros ou de difícil compreensão, nem padecer de vícios lógicos; a 
fundamentação deve ser adequada à importância e circunstância da decisão;

XXXIV - A fundamentação da decisão deve, pois, permitir o exercício esclarecido do direito ao 
recurso e assegurar a transparência e a reflexão decisória, convencendo e não apenas impondo;

XXXV - Em certo sentido, uma decisão vale o que valerem os seus fundamentos; a força 
obrigatória da sentença ou despacho está na decisão, mas, como diria Alberto dos Reis, mal vai à 
força quando se não apoia na justiça e os fundamentos destinam -se precisamente a convencer que 
a decisão é justa;

XXXVI - O legislador ordinário consagrou o dever de fundamentação para as decisões judiciais 
em geral no art.º 158.º do CPC, onde se prescreve: “1. As decisões judiciais sobre qualquer pedido 
controvertido ou sobre alguma dúvida suscitada no processo são sempre fundamentadas. 2. A jus-
tificação não pode consistir na simples adesão aos fundamentos alegados no requerimento ou na 
oposição.”;

XXXVII - O critério para determinar a extensão do dever de fundamentação não pode ser diferente 
e mais restrito do que o adoptado pela Constituição. Portanto, só o despacho de mero expediente não 
carece de ser fundamentado;

XXXVIII - Por outro lado, a fundamentação consiste na indicação das razões de facto e de direito 
que conduzem o julgador, num raciocínio lógico, a decidir em determinado sentido. Mas essa indicação 
não pode ser feita por simples adesão para os fundamentos indicados pelas partes – n.º 2 do preceito. 
Proíbe -se, deste modo, esta fundamentação passiva, por simples adesão: as razões hão -de ser expostas 
num discurso próprio, assente numa análise e ponderação também próprias;

XXXIX - A falta de fundamentação gera a nulidade da sentença, nos termos do disposto na 
alínea b) do artigo 668.º do C. P. Civil;

XL - Bem assim, a sentença é nula, por omissão de pronúncia, nos termos do disposto nos arti-
gos 125.º do CPPT, e 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC, quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questões 
que devesse apreciar, face ao preceituado no artigo 660.º, n.º 2 do CPC;

XLI - O que, como se deixou demonstrado, sucedeu no caso em apreço.
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Contra -alegando, veio o Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, IP (IGFSE), dizer que:
1. A factualidade alegada pela recorrente está totalmente fora do alcance do regime previsto no 

art.º 204.º do CPPT, já que não é subsumível a nenhum dos fundamentos que, de forma taxativa, ali 
se encontram enunciados e que sempre implicaria a discussão da legalidade concreta da dívida exe-
quenda, o que, nos termos do disposto nas alíneas h) e i) do n.º 1 do mesmo preceito legal, está vedado 
no processo de oposição à execução fiscal;

2. A oposição poderá ter por fundamento a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre 
que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação conforme 
estabelece a alínea h) do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário;

3. A recorrente intentou, com fundamento na eventual ilegalidade do acto do Gestor do POEFDS 
que o constituiu na obrigação de restituir a quantia exequenda, a competente acção administrativa 
especial, nos termos do n.º 1 e do n.º 2, alínea a) do art.º 46.º do CPTA, tendo visto a sua pretensão 
recusada por sentença de 03.09.2007, já transitada em julgado;

4. É posição já dominante na jurisprudência que a nulidade por falta de requisitos essenciais do 
título executivo não consubstancia fundamento de oposição previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT, só podendo ser invocada (ou conhecida oficiosamente) no processo executivo e nunca em 
processo de oposição;

5. A recorrente lavra em manifesto erro quando invoca a incompetência do Presidente do IGFSE 
para ordenar a restituição da dívida exequenda com recurso ao processo de execução fiscal, ao defender 
que tal decisão careceria, à semelhança do que sucedia com o Decreto -Lei n.º 158/90, de 17 de Maio, 
de decisão prévia da Comissão Europeia;

6. Porque o Decreto -Lei n.º 158/90, de 17 de Maio, com a redacção que lhe foi conferida pelo 
Decreto -Lei n.º 246/91, de 06 de Julho, não se aplica ao período de programação (QCA III) a que res-
peita o pedido de financiamento objecto do presente processo de execução fiscal;

7. A partir do QCA I, com a reforma dos Fundos Estruturais consagrada nos Regulamentos 
n.ºs 2052/88, de 24/06, 4253/88 e 4255/88, ambos de 19 de Dezembro (e com a consequente revogação 
do Regulamento n.º 2950/83, de 17 de Outubro) a Comissão Europeia, ao inverso do que refere a recor-
rente, deixou de decidir sobre os pedidos de co -financiamento apresentados pelas entidades promotoras 
e respectivas aprovações dos saldos, passando tal tarefa a caber aos Estados -membros;

8. A legislação nacional criada na sequência da reforma dos Fundos Estruturais, designadamente, 
os Despachos Normativos n.º 94/89, de 13 de Outubro, e n.º 19/90, de 10 de Março, o Decreto -Lei 
n.º 121 -B/90, de 12 de Abril, o Decreto -Lei n.º 37/91, de 18 de Janeiro, e o Despacho Normativo 
n.º 68/91, de 25 de Março (entretanto revogados), deixou de prever qualquer intervenção da Comissão 
Europeia na concessão dos apoios individuais às entidades beneficiárias do FSE;

9. É ao IGFSE a quem compete promover a recuperação, através de execução fiscal, dos apoios 
co -financiados pelo FSE indevidamente recebidos – n.º 9 do artigo 35.º do Decreto Regulamentar 
n.º 12 -A/2000, conjugado com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º e alínea i) do n.º 2 do ar-
tigo 8.º e artigo 33.º, estes do Decreto -Lei n.º 248 -A/2000, de 03 de Outubro – actualmente nos termos 
do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 212/2007, de 29 de Maio, e na alínea e) 
do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 8.º, estes da Portaria n.º 636/2007, de 30 de Maio;

10. Nos termos conjugados do n.º 9 do artigo 35.º do Decreto Regulamentar n.º 12 -A/2000, com o 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º, alínea i) do n.º 2 do artigo 8.º e artigo 33.º, estes do Decreto-
-Lei n.º 248 -A/2000, de 03 de Outubro (actualmente nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 212/2007, de 29 de Maio, e na alínea e) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 8.º, estes 
da Portaria n.º 636/2007, de 30 de Maio), resulta, clara e inequivocamente, que a certidão do despacho 
do Presidente do IGFSE que determina a restituição e a sua notificação à entidade devedora constitui 
título executivo bastante para a execução através dos serviços de finanças competentes;

11. É patente que a sentença recorrida não evidencia ausência de motivação, seja no domínio da 
fundamentação de facto, seja no domínio da sustentação de direito, pelo que, nesta parte, também não 
merece qualquer censura;

12. A sentença impugnada tem pleno suporte de facto e de direito, não violando, consequentemente, 
qualquer norma ou disposição legal.

Remetidos os autos ao TCAN, o Exmo. Magistrado do MP emitiu parecer no sentido de que devia 
ser negado provimento ao recurso.

Por acórdão de 20/1/2011, o TCAN julgou -se incompetente em razão da hierarquia para conhecer 
do recurso e declarou competente para esse efeito o STA, para onde vieram remetidos os autos.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1 - A executada recebeu do Fundo Social Europeu e do Estado Português um financiamento no 

valor global de € 114.477,03, no âmbito do pedido de financiamento n.º 3, acção  - Tipo 2.1.2.1., do 
Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (POEFDS).
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2 - No exercício dos poderes de controlo, o Gestor do POEFDS elaborou o relatório de controlo, consi-
derando não elegível o montante total de € 23.932,17, decisão notificada à oponente por carta de 31/3/2006.

3 - Por despacho de 25/7/2006, do Presidente do IGFSE, e tendo em conta os argumentos apre-
sentados pela oponente no exercício do direito de audição, foi ordenada a restituição da quantia de 
€ 19.145,74 (sendo € 11.966,09 do FSE e € 7.179,65 do OSS), sendo a oponente notificada para efectuar 
tal restituição por carta de 22/9/2006, recebida a 26/9/2006, no prazo de 30 dias.

4 - Perante tal notificação, a oponente intentou contra o Estado Português acção administrativa 
especial emergente de anulação de acto administrativo ou declaração da sua nulidade ou inexistência 
jurídica, que correu termos neste TAF de Braga com o n.º 908/06.0BEBRG, visando discutir a legalidade 
da liquidação da dívida exequenda, ou seja, a obrigatoriedade de restituição do saldo apurado pelo IGFSE.

5 - Tal acção foi julgada improcedente por sentença de 3/9/2007, já transitada em julgado.
6 - Não tendo o oponente pago a dívida exequenda no prazo que lhe foi concedido, foi extraída a 

certidão de dívida que consta a fls. 12 do apenso, com base na qual foi instaurado o processo executivo 
acima identificado.

7 - A executada foi citada a 23/4/2007.
8 - A petição inicial foi apresentada a 23/5/2007.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Braga que julgou 

improcedente a oposição deduzida pela ora recorrente contra a execução fiscal que lhe foi instaurada 
para a cobrança de dívidas ao Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu.

Para tanto, considerou o Mmo. Juiz “a quo” que os fundamentos invocados pela oponente não se 
enquadram em nenhuma das citadas alíneas a), h) ou i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Com efeito, segundo o Mmo. Juiz “a quo”, não estando em execução dívida tributária, não seria 
susceptível de aplicação a alínea a): sendo o acto que fixou a dívida exequenda susceptível de impugnação 
judicial, não seria aplicável a alínea h); e, por fim, o fundamento invocado pela oponente a propósito 
da alínea i)  - relacionado com a inexistência de fundamento legal que impedisse o recurso a entidade 
formadora  - não preencheria a mesma.

1. Invoca a recorrente, desde logo, a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e 
por omissão de pronúncia (artigos 125.º do CPPT e 668.º, n.º 1, alíneas b) e d) do CPC).

Vejamos. Estabelece o artigo 125.º do CPPT que constituem causas de nulidade da sentença, 
nomeadamente, «a não especificação dos fundamentos de facto e de direito da decisão» e «a falta 
de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar» [sendo que, nos termos do artigo 668.º, n.º 1, 
alíneas b) e d), do Código de Processo Civil é nula a sentença quando não especifique os fundamentos 
de facto e de direito que justificam a decisão e quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questões 
que devesse apreciar].

Ora, no caso em apreço, é manifesto, desde logo, que não se verifica a aludida falta de funda-
mentação na decisão recorrida.

Só constitui esta nulidade a sua omissão total, como resulta dos próprios termos dos artigos 125.º 
do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea b), do CPC, e tem vindo a ser uniforme quer a doutrina quer a jurispru-
dência a esse respeito.

A fundamentação destina -se a esclarecer as partes sobre os motivos da decisão.
E, com efeito, no caso, claramente na decisão recorrida o Mmo. Juiz a quo conclui que, concor-

dando com o parecer do MP, após análise dos fundamentos invocados pela oponente e das normas legais 
aqui aplicáveis, os fundamentos de oposição invocados pela oponente se não enquadram nas aludidas 
alíneas do artigo 204.º do CPPT, pelo que decide julgar improcedente a oposição.

Daí que se não possa dizer que a fundamentação constante da decisão recorrida seja uma simples 
e mera adesão aos fundamentos das partes.

Por outro lado, também não ocorre, nem se vislumbra, qualquer omissão de pronúncia.
Na verdade, impõe -se ao juiz 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 (artigo 660.º, n.º 2 do CPC).

Também o conhecimento de todas as questões não significa que o tribunal tenha de conhecer de 
todos os argumentos ou razões invocadas pelas partes.

As questões que a recorrente alega não terem sido conhecidas na decisão recorrida só não o fo-
ram por se mostrarem prejudicadas pela solução dada a outras e por se entender que os fundamentos 
invocados se não enquadravam nas alíneas do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT citadas.

Improcedem, desta forma, as nulidades invocadas pela recorrente.
2. Quanto ao mérito do recurso, vejamos, então.
Alega a recorrente que, ao contrário do entendido na decisão recorrida, a oposição é, neste caso, 

o meio adequado para impugnar a dívida exequenda, respeitante como vimos, a dívidas ao FSE.
Carece, porém, a recorrente de razão.
Desde logo, por não estar em execução dívida tributária, não é susceptível de aplicação a alínea a) 

do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
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Por outro lado, quanto à ilegalidade em concreto da dívida exequenda, prevista na alínea h) do 
mesmo normativo, esta só é susceptível de fundamentar a oposição à execução quando o executado 
não pode reagir contra o acto de liquidação, mediante impugnação ou recurso.

E, neste caso, respeitando a dívida exequenda a restituição de quantias recebidas no âmbito 
das comparticipações do FSE, a oponente sempre tinha, e teve, a possibilidade de interpor recurso 
contencioso (acção administrativa especial) do despacho ministerial que ordenou a restituição das 
importâncias recebidas.

Neste sentido, se pronunciaram, entre outros, os acórdãos deste STA de 14/10/94, no recurso 
n.º 18034, publicado nos Apêndices do DR de 20/1/97, pág. 2348 (“Em oposição à execução fiscal não é 
admissível questionar -se a legalidade em concreto da liquidação das restituições de quantias recebidas 
no âmbito das comparticipações do FSE”), e de 3/12/97, no recurso n.º 21598, publicado na Base de 
dados jurídicas ADJUS, em que se afirma que “I - A ilegalidade do despacho do Director -Geral do DA-
FSE, que ordena a restituição de importâncias recebidas é susceptível de recurso contencioso, a intentar 
perante os tribunais administrativos; II - A notificação não integral da fundamentação do despacho 
recorrido não constitui o fundamento de oposição previsto no artigo 286.º, n.º 1, alínea h) do CPT”).

De resto, como consta do probatório, a recorrente intentou contra o Estado Português acção 
administrativa especial, visando discutir a legalidade da liquidação da dívida exequenda, ou seja, a 
obrigatoriedade de restituição do saldo apurado pelo IGFSE (ponto 4 do probatório).

Por último, quanto às demais questões suscitadas pela recorrente, é evidente que são questões 
que se prendem com a legalidade da dívida exequenda e/ou representam interferência em matéria de 
exclusiva competência da entidade que extraiu o título, pelo que nunca se enquadrariam na alínea i) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT invocada também como fundamento da presente oposição.

Com efeito, ao invocar a inexistência do título executivo, o que a recorrente alega é a incompe-
tência do Presidente do IGFSE para ordenar a restituição da dívida exequenda com recurso ao processo 
de execução fiscal, por carecer de decisão prévia da Comissão Europeia, e, por outro lado, o facto de 
a certidão de dívida extraída pelo Serviço de Finanças de Felgueiras e que serviu de base à execução 
não constituir título executivo válido.

Mas, ainda que se admitisse que o que a oponente pretendia suscitar era a questão da inexequibi-
lidade do título executivo, fundamento enquadrável na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT como 
fundamento de oposição à execução, o certo é que sempre o título executivo que está na origem do 
processo de execução instaurado contra a ora recorrente seria exequível já que a acção administrativa 
especial apresentada não teve efeito suspensivo e não se mostra ter havido suspensão de eficácia do acto.

Daí que a improcedência da oposição deduzida esteja correcta, pelo que a decisão recorrida tam-
bém nesse aspecto nenhum reparo mereça.

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, 1 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

Aclaração.

Sumário:

 I — Só há lugar à aclaração da decisão se esta contiver obscuridade (por conter al-
guma passagem cujo sentido seja ininteligível) ou ambiguidade (por conter alguma 
passagem que comporte interpretações diferentes) – cfr. art. 669º do CPC.

 II — A aclaração não se destina à reapreciação do julgado.

Processo n.º 235/11 -30.
Recorrente: Alpabrantes – Planeamento, Desenvolvimento Urbano e Construção, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Alpabrantes – Planeamento, Desenvolvimento Urbano e Construções, Lda., recorrente nos autos, 

notificada do acórdão de fls. 125 a 134, proferido em 30/3/2011, vem requerer a respectiva aclaração, 
ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art. 669º do CPC.

2. Pede, em síntese, três esclarecimentos:
1) O acórdão atribuiu à citação efeito interruptivo, mas como isso não lhe permitia justificar a sus-

pensão da prescrição valorizou um facto que anteriormente classificou como irrelevante: a impugnação. 
Ora, nesta conclusão há uma contradição de termos, o que justifica o pedido de esclarecimento.

2) Dizendo -se no acórdão que o regime de prescrição aplicável ao caso concreto é que decorre da 
Lei 100/99, as conclusões constantes do seu Ponto 5.2, só são compatíveis com o regime da prescrição 
constante do art. 49º da LGT, na redacção conferida pela Lei 53 -A/2006. Pelo que deve ser esclarecido 
ao abrigo de que regime de prescrição se decidiu.

3) Dizendo -se, no acórdão, que “a prestação de garantia no âmbito da impugnação obstou ao curso 
do prazo de prescrição”, estamos perante uma conclusão que, levada ao absurdo, implica que o sujeito 
passivo que não presta qualquer garantia, que mostra completo desprezo pelo cumprimento das suas 
obrigações fiscais, tem um regime de prescrição mais favorável, que o contribuinte que presta garantia. 
E, naturalmente não é esse o sentido da Lei: a expressão facto imputável utilizada no art. 49º/2 da LGT 
dirige -se apenas a condutas processuais impróprias e dilatórias, pois que, naturalmente, nos casos em 
que o contribuinte manobra o processo por forma a prolongar o seu curso normal, deve ser penalizado. 
Daí a existência da norma.

Por isso que a conclusão do acórdão, qualificando as situações de prestação de garantia como 
facto imputável ao sujeito passivo que obstam ao curso do prazo de prescrição, é obscura e deve ser 
esclarecida.

3. Notificada, a Fazenda Pública veio alegar o seguinte:
«Não é o Acórdão “aclarando” que sofre de ambiguidade e obscuridade, dado explicitar com 

precisão o regime de suspensão do prazo prescricional dos impostos. O requerimento da Recorrente é 
que sofre da ambiguidade e obscuridade que imputa ao Acórdão.

Na verdade, o Douto Acórdão “aclarando” diz com toda a clareza que o facto que no caso dos 
autos suspendeu o prazo prescricional não foi a impugnação nem a prestação de garantia mas antes a 
citação para a Execução Fiscal n.º 3611200401012029 instaurada para cobrança da dívida do imposto. E 
deixou igualmente meridianamente claro que o efeito suspensivo atribuído à citação para PEF resultou 
da alteração introduzida no n.º 1 do artigo 49º da LGT pela Lei n.º 100/99 de 26 de Julho, que à data 
do facto tributário que fez nascer a dívida do imposto já estava em vigor.

Quanto à relevância da prestação de garantia no efeito suspensivo do PEF ela torna -se óbvia se a 
Recorrente deixar de falar na impugnação como facto interruptivo do prazo prescricional. Na verdade, 
tendo o referido prazo sido suspenso por efeito da citação para o PEF, como o douto Acórdão não deixou 
de explicar a suspensão perdura e só termina quando o PEF se extinguir, dado que ele está parado por 
efeito da garantia prestada pela Recorrente. E enquanto estiver parada por responsabilidade da recorrente 
não (re)começa a correr o prazo prescricional. Mas tudo isto decorre com clareza da fundamentação 
do douto Acórdão que a Rte. pretende ver esclarecido.

Termos pelos quais deve o Requerimento da Recorrente ser indeferido».
4. Nos termos do disposto no artigo 669º do CPC (aqui aplicável por força do disposto nos arts. 716º, 

749º e 762º do CPC e do art. 281º do CPPT), podem as partes requerer ao tribunal que proferiu a sen-
tença, «o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha».

Ora, sobre o significado destes «vícios de conteúdo» da decisão (cfr. Castro Mendes, Direito Pro-
cessual Civil, III, Edição da AAFDUL, Lisboa, 1980), refere o Professor Alberto dos Reis (Código de 
Processo Civil Anotado, Volume V, pág. 151, que «A sentença é obscura quando contém algum passo 
cujo sentido seja ininteligível; é ambígua quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes. 
Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer; no outro hesita -se entre dois sentidos diferentes e porven-
tura opostos. É evidente que em última análise, a ambiguidade é uma forma especial de obscuridade. 
Se determinado passo da sentença é susceptível de duas interpretações diversas, não se sabe ao certo, 
qual o pensamento do juiz», sendo que «A forma como a alínea a) do artigo 669º se encontra redigida 
(«alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha»,) deixa claramente transparecer a ideia de que 
a aclaração pode ser requerida, tanto a propósito da decisão, como dos seus fundamentos (que também 
constituem parte integrante da sentença)» (Antunes Varela, José Manuel Bezerra e Sampaio e Nora, 
Manual de Processo Civil, 2ª Edição, revista e actualizada, Coimbra, 1985, pags. 693 e 694).

No caso presente, o Reclamante formula o pedido de aclaração porque, no seu entender, o acórdão 
padece das obscuridades e ambiguidades acima explicitadas.

Vejamos.
5. Diga -se, desde já, que as obscuridades ou ambiguidades alegadas e explicitadas nos supra re-

feridos Nºs. 1 e 2, se reconduzem, no essencial, a uma questão única, pelo que, nesse sentido, iremos 
apreciá -las em conjunto.
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Assim:
5.1. Quanto à invocada contradição de termos por o acórdão atribuir à citação efeito inter-

ruptivo e ter valorizado a impugnação (que antes classificara como facto irrelevante) como facto 
justificativo da suspensão da prescrição e quanto à também invocada aclaração do Ponto 5.2. do 
acórdão, dado que, dizendo -se ali que o regime de prescrição aplicável ao caso concreto é que 
decorre da Lei 100/99, as conclusões constantes desse Ponto 5.2, só são compatíveis com o regime 
da prescrição constante do art. 49 da LGT, na redacção conferida pela Lei 53 -A/2006, devendo, 
por isso, ser esclarecido ao abrigo de que regime de prescrição se decidiu.

5.1.1. A respeito da primeira questão, a reclamante alega, em síntese, o seguinte:
a) O acórdão resolve o problema da sucessão das leis no tempo relativas à prescrição, pela apli-

cação do art. 49º da LGT, na redacção dada pela Lei 100/99, de 26/7, referindo:
 - que “… com a alteração da Lei 100/99 a citação passou, porém a constituir facto interruptivo 

da prescrição...”  - p. 8, 6º parágrafo, in fine;
 - que “…por outro lado, a alegada paragem do processo de execução fiscal, a partir da dedução 

de impugnação … é no caso irrelevante  - p. 9, linha, 3;
 - que “nos termos do disposto arts. 49º/3 da LGT e 169º do CPPT tendo o processo de execução 

fiscal ficado suspenso, o prazo de prescrição também ficou suspenso...”.  - linha 13 e 14 pag. 9;
 - que “... 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 
art. 169º do CPPT que resulta o questionado efeito suspensivo da prescrição”.

b) Porém, nenhuma dessas conclusões é compatível com o regime jurídico da prescrição, ao abrigo 
do qual o acórdão diz ter decidido, pois que, nem a redacção do art. 49º/3 da LGT, na redacção da Lei 
100/99, nem a do art. 169º/1 do CPPT suportam esta conclusão:

 - o art. 169º/1 do CPPT, diz que “... a execução ficará suspensa... em caso de reclamação gra-
ciosa, impugnação judicial... desde que tenha sido constituída garantia” e uma coisa é a “suspensão da 
prescrição” outra, a “suspensão da execução”. Ou seja, o art. 169º/1 do CPPT regula a suspensão da 
execução, mas não a suspensão da prescrição.

 - por sua vez, quanto ao art. 49º da LGT, a valorização da citação enquanto facto interruptivo da 
prescrição, implica naturalmente a desvalorização de outros factos que poderiam ter o mesmo efeito, 
nomeadamente a impugnação. E a esta luz compreende -se que o acórdão diga que “... com a alteração 
da Lei 100/99 a citação passou, porém a constituir facto interruptivo da prescrição...” e que “a alegada 
paragem do processo de execução fiscal, a partir da dedução de impugnação é, no caso, irrelevante”.

De facto, os termos do art. 49º/3 da LGT são inequívocos: referem -se à reclamação, à impugnação 
e ao recurso e nada dizem sobre o efeito da citação na suspensão da prescrição. E se nada dizem é porque 
o legislador circunscreveu os efeitos da citação à interrupção da prescrição, pelo que a interpretação 
que confira à citação efeitos sobre o curso da suspensão é abusiva.

Em suma, na tese da reclamante, o acórdão atribuiu à citação efeito interruptivo, mas como isso 
não lhe permitia justificar a suspensão da prescrição valorizou um facto que anteriormente classificou 
como irrelevante (a impugnação), existindo, assim, uma contradição de termos que justifica o pedido 
de esclarecimento.

5.1.2. E a respeito da segunda questão, a reclamante alega o seguinte:
Ainda assim, a verdade é que a impugnação, na redacção conferida pela Lei 100/99 não produz 

os efeitos pretendidos. Nomeadamente sobre a suspensão da prescrição.
De facto, a prestação de garantia só revela para efeitos de suspensão da prescrição, a partir da 

Lei 53 -A/2006 (na redacção da Lei 100/99 não produzia esse efeito), como resulta da comparação 
entre as duas redacções, sendo que a evolução do texto se fez pela inclusão da palavra “oposição” e da 
expressão “quando determinem a suspensão da cobrança da divida”, pelo que o sentido lógico desta 
evolução só pode ser o de que a partir da redacção introduzida pela Lei 53 -A/2006 a citação/oposição 
e a existência de garantia prestada no âmbito da impugnação, tem por efeito a suspensão da prescrição. 
Mas a inversa também é verdadeira: na redacção da Lei 100/99, a citação e a prestação de garantia no 
âmbito da impugnação não suspendiam a prescrição.

Ora, dizendo -se no acórdão que o regime de prescrição aplicável ao caso concreto foi o confe-
rido pela Lei 100/99, as conclusões constantes do seu Ponto 5.2, só são compatíveis com o regime da 
prescrição constante do art. 49º da LGT, na redacção conferida pela Lei 53 -A/2006.

Pelo que deve ser esclarecido ao abrigo de que regime de prescrição se decidiu.
5.1.3. Apreciando, pois.
Não se vê que ocorra no acórdão a contradição invocada.
Com efeito, o que se diz no acórdão é que «com a alteração que a Lei n.º 100/99, de 26/7, in-

troduziu no n.º 1 do art. 49º da LGT, a citação passou … a constituir facto interruptivo da prescrição, 
como aliás, a recorrente reconhece» e, «No caso, a citação da executada ocorreu em 22/4/2000 (al. F) 
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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)».

E diz -se, ainda, que «face a este duplo efeito do facto interruptivo (um efeito instantâneo, que de-
termina 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 … 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).

O que o acórdão exara é, pois, que a citação teve o efeito interruptivo previsto no n.º 1 do art. 49º 
da LGT (na redacção da Lei n.º 100/99, de 26/7) e que, dado que esta causa de interrupção da prescrição 
(ocorrida antes da alteração ao n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006) elimina «o 
período de tempo anterior à sua ocorrência e obsta(m) 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», então, no caso, tal citação também tem esse duplo efeito (interruptivo – inutilizando 
para a prescrição o prazo decorrido até então  - e suspensivo – impedindo que um novo prazo comece 
a correr enquanto não for proferida decisão que ponha termo ao processo).

É certo que no acórdão também se acrescenta que, «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 imputável 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 …».

Ora esta asserção é, apenas, como dela resulta claramente, um desenvolvimento da anterior 
fundamentação atinente à relevância interruptiva da apontada citação e de tal asserção nem sequer 
resulta que se tenha considerado a dedução da impugnação como a causa com efeito suspensivo da 
prescrição. Pelo contrário: o que se diz é que «nem … 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».

Como refere a Fazenda Pública, o acórdão é claro, quer ao afirmar que o facto que no caso dos 
autos revestiu eficácia suspensiva do prazo de prescrição não foi a impugnação nem a prestação de 
garantia mas, antes, a citação para a execução fiscal instaurada para cobrança da dívida do imposto, 
quer ao afirmar que o efeito suspensivo atribuído a essa citação resultou da alteração introduzida no 
n.º 1 do art. 49º da LGT pela Lei n.º 100/99, de 26/7, que à data do facto tributário que fez nascer a 
dívida do imposto já estava em vigor.

Pelo que, não se vê que ocorram, nem a invocada contradição de termos que justifique o pedido de 
esclarecimento a este respeito formulado pela reclamante, nem qualquer obscuridade ou ambiguidade 
que devam ser esclarecidas, quanto ao regime da prescrição aplicável e aplicado.

5.2. Quanto ao pedido de esclarecimento no que se reporta à fundamentação relativa à 
prestação da garantia.

Alega a reclamante que, dizendo -se no acórdão que “a prestação de garantia no âmbito da impug-
nação obstou ao curso do prazo de prescrição”, estamos perante uma conclusão que, levada ao absurdo, 
implica que o sujeito passivo que não presta qualquer garantia, que mostra completo desprezo pelo 
cumprimento das suas obrigações fiscais, tem um regime de prescrição mais favorável, que o contri-
buinte que presta garantia. E, naturalmente não é esse o sentido da Lei: a expressão facto imputável 
utilizada no art. 49º/2 da LGT dirige -se apenas a condutas processuais impróprias e dilatórias, pois que, 
naturalmente, nos casos em que o contribuinte manobra o processo por forma a prolongar o seu curso 
normal, deve ser penalizado. Daí a existência da norma.

Por isso que a conclusão do acórdão, qualificando as situações de prestação de garantia como 
facto imputável ao sujeito passivo que obstam ao curso do prazo de prescrição, é obscura e deve ser 
esclarecida.
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Ora, a este respeito, diremos, apenas, que não estamos perante qualquer obscuridade, por a re-
clamante não ter entendido a respectivo segmento do acórdão. Tanto que o entendeu que manifesta e 
fundamenta a sua discordância com a conclusão em causa.

Assim, porque a aclaração não se destina à reapreciação do julgado e porque também não se vê 
que ocorra a obscuridade invocada, diremos apenas que, como refere a Fazenda Pública e bem resulta 
da fundamentação do acórdão, a relevância da prestação da garantia no efeito suspensivo tornar -se -á 
óbvia se a reclamante deixar de falar na impugnação como facto interruptivo do prazo prescricional. 
É que, tendo o referido prazo de prescrição sido interrompido por efeito da citação no PEF e não se 
iniciando novo prazo enquanto não for proferida decisão final nesse processo, a suspensão perdura e 
só termina quando findar tal processo, dado que ele está parado por efeito da garantia prestada pela 
reclamante e enquanto estiver parado por responsabilidade da recorrente não (re)começa a correr o 
prazo prescricional.

6. Em suma, porque, por um lado, não vemos que haja no acórdão qualquer ambiguidade ou 
obscuridade que possa ser aclarada, nem encontramos nele qualquer excerto cujo sentido seja ininteli-
gível ou se preste a interpretações diferentes por conter dois sentidos diferentes ou opostos, e porque, 
por outro lado, o pedido de esclarecimento reportado à fundamentação relativa à prestação da garantia 
extravasa o âmbito da aclaração (art. 669º do CPC) é de indeferir a reclamação.

7. Nestes termos, acorda -se em indeferir a reclamação.
Custas pela Reclamante, com taxa de justiça que se fixa em 2 UC.

Lisboa, 1 de Junho de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel Mar-
ques da Silva 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

IRS. Apoio à educação escolar dos filhos dos cooperadores. Rendimentos auferidos 
pela prestação ou em razão da prestação de trabalho dependente.

Sumário:

 I — O IRS incide, entre outros, sobre os rendimentos do trabalho dependente, 
considerando -se integrados nestes, além do mais, as remunerações acessórias, 
nelas se compreendendo todos os direitos, benefícios ou regalias não incluídos 
na remuneração principal que sejam auferidos devido à prestação de trabalho ou 
em conexão com esta e constituam para o respectivo beneficiário uma vantagem 
económica.

 II — O apoio à educação escolar concedido por uma cooperativa de ensino aos filhos 
dos seus cooperadores não tem, para estes, a natureza de rendimento tributável 
em sede de IRS, categoria A, porquanto o direito ao mesmo não resulta da quali-
dade de trabalhador dependente nem tem qualquer conexão com a prestação de 
trabalho.

Processo n.º 259/11 -30.
Recorrente: António José da Glória Santos Gaspar.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I  - António José da Glória Santos Gaspar, residente em Cascais, não se conformando com a de-
cisão da Mma. Juíza do TAF de Sintra que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida 
contra as liquidações adicionais de IRS, referentes aos anos de 1997 e 1998, e respectivos juros com-
pensatórios, dela interpôs recurso para o TCAS, formulando as seguintes conclusões:

I. A comparticipação com a educação dos filhos não pode ter a natureza de rendimento porque o 
direito não resulta da qualidade de trabalhador dependente, ou a qualquer outro vínculo laboral 
ou a qualquer outra actividade ou relação económica, mas sim e tão só resultou da qualidade de 
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cooperador subscritor de um título representativo do capital social da Dinensino, CRL, cooperativa 
titular da Universidade Moderna.

II. O recorrente só exerceu na Dinensino/Universidade Moderna funções docentes e prestações 
de serviços entre Novembro de 1998 e Setembro de 1999.

III. Para que possa aplicar -se o disposto no artigo 2.º do CIRS é necessário que haja trabalho 
dependente, ou seja, que haja uma relação de subordinação jurídica.

IV. Não podia, assim, o tribunal a quo qualificar aquelas contribuições com a educação dos filhos 
como um rendimento sobre o qual incide imposto, pois tal interpretação viola o disposto no artigo 103.º 
da Constituição da República Portuguesa.

V. Também nunca tais regalias podem ser qualificadas na categoria E do IRS porquanto não re-
sultam de qualquer distribuição de resultados ou aplicações financeiras.

VI. Não havendo facto tributário, não pode haver liquidação tributária, e muito menos notificação 
oficiosa de liquidação tributária de rendimentos sobre os quais nem sequer havia obrigação de decla-
ração tributária relativamente aos anos de 1997 e 1998.

VII. Há assim uma errada qualificação e quantificação dos factos e uma errada e errónea aplicação 
do direito, pressuposta na nota de liquidação oficiosa do IRS ora impugnada.

VIII. Assim, deve ser declarada a inexistência e nulidade absoluta da nota de liquidação oficiosa 
do IRS de 1997 e 1998, objecto desta impugnação, que evidencia à saciedade uma conduta da adminis-
tração fiscal desconforme com as Leis da República, aos princípios do Estado de Direito Democrático 
e Constitucional, uma vez que a notificação oficiosa do IRS de 1997 e 1998 está viciada absolutamente 
por inexistência de facto tributário e por errónea qualificação dos rendimentos.

IX. A não aplicação ao recorrente do regime excepcional previsto no Decreto -Lei n.º 248 -A/2002, 
de 14/11, configura uma manifesta violação do princípio da igualdade (artigo 13.º da CRP) e da justiça 
(artigo 103.º da CRP).

X. A decisão do tribunal a quo violou o artigo 2.º do CIRS e os artigos 13.º, 18.º e 103.º da Cons-
tituição da República Portuguesa.

Não foram apresentadas contra -alegações.
Por decisão sumária do Exmo. Relator, o TCAS declarou -se incompetente, em razão da hierarquia, 

para conhecer do recurso, por ser para o efeito competente a Secção de Contencioso Tributário do STA.
Aqui remetidos os autos, o Exmo. PGA emite parecer no sentido de que o recurso não merece 

provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II  - Mostram -se provados os seguintes factos:
A) No âmbito de acção de fiscalização, a Administração Fiscal considerou as importâncias pagas 

ao impugnante, a título de propinas, pela DINENSINO – Ensino, Desenvolvimento e Cooperação, 
CRL, como rendimentos da categoria A, referente a IRS, dos anos de 1997 e 1998, no montante total 
de € 6.929,08, constando no relatório:

“…Na sequência da visita de fiscalização efectuada à DINENSINO  - Ensino, Desenvolvimento 
e Cooperação, CRL, NIPC 501 730 443, constatou -se que nos anos de 1997 e 1998 foram contabili-
zados pagamentos em seu nome a título de «Pagamentos de Propinas» no montante de 2.166,10 euros 
(434.264$00)  - 1997 e 4.762,98 euros (954.892$00)  - 1998 …

A Dinensino ao subsidiar os estudos dos filhos dos seus cooperadores/colaboradores/profes-
sores apenas quis compensá -los pelas despesas por eles efectuadas, e essa compensação representa 
um benefício ou regalia. Acrescenta -se ainda que os subsídios que não são objecto de tributação em 
IRS vêm consignados na lei, tais como, e a título de exemplo, o subsídio de refeição, na parte em que 
não exceda os limites legais, o subsídio de desemprego, subsídio de doença, apenas na parte que é 
atribuída à Segurança Social.

Apesar da Cooperativa Dinensino ter aprovado (por unanimidade) um sistema de comparticipação 
nas despesas com a educação dos filhos de todos os seus Cooperadores, não deixa de ser um benefício 
ou regalia auferido em razão do vínculo laboral (alínea c) do n.º 3 do artigo 2.º do CIRS).

A qualidade de trabalhador sobrepõe -se à de subscritor de capital social da Universidade Moderna. 
Na verdade, qualquer verba paga a um detentor de capital social ou é rendimento da categoria A ou da 
categoria E. Como a cooperativa não distribui resultados, os valores pagos ao professor, que também é 
cooperador, assumem, por força da alínea c) do n.º 3 do artigo 2.º do CIRS, a qualidade de rendimentos 
da categoria A.”  - cfr. fls. 16 a 21 do processo administrativo tributário apenso;

B) O Chefe de Divisão por delegação do Director de Finanças da 1.ª Direcção de Finanças de 
Lisboa proferiu despacho, em 04/04/2002, no qual “nos termos do art.º 65.º do CIRS, altero, concor-
dando com os fundamentos constantes do relatório da Inspecção Tributária, os valores declarados e 
que foram sujeitos a correcção” nos seguintes termos:

 - IRS de 1997, Categoria A, “Valor declarado: 21.941,31 €  - Corrigido para: 24.101,41 €”  - cfr. 
fls. 6 do processo administrativo tributário apenso;
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C) O Chefe de Divisão por delegação do Director de Finanças da 1.ª Direcção de Finanças de 
Lisboa proferiu despacho, em 04/04/2002, no qual “nos termos do art.º 65.º do CIRS, altero, concor-
dando com os fundamentos constantes do relatório da Inspecção Tributária, os valores declarados e 
que foram sujeitos a correcção” nos seguintes termos:

 - IRS de 1998, Categoria A, “Valor declarado: 33.520,94 €  - Corrigido para: 38.283,92 €”  - cfr. 
fls. 10 do processo administrativo tributário apenso;

D) Na sequência da correcção referida em A) e C), o impugnante foi notificado da liquidação 
adicional de IRS n.º 5323643942, relativa ao ano de 1997, no valor total a pagar: € 1.053,08, com data 
limite de pagamento: 06/11/2002  - cfr. fls. 20;

E) Na sequência da correcção referida em A) e C), o impugnante foi notificado da liquidação 
adicional de IRS n.º 5323204179, relativa ao ano de 1998, no valor total a pagar: € 2.071,96, com data 
limite de pagamento: 02/10/2002  - cfr. fls. 22;

F) Em 27/12/2002, foram apresentados os presentes autos de impugnação  - cfr. carimbo, a fls. 2;
G) O impugnante era cooperador da Dinensino  - cfr. artigo 13.º da petição inicial, a fls. 3;
H) “Na Dinensino, os cooperadores são chamados a assumir pesadas responsabilidades pessoais 

e patrimoniais, sem terem qualquer compensação para além da que lhe advém da remuneração da 
prestação de trabalho, e mesmo nestes casos, muitas vezes com salários sensivelmente inferiores aos 
praticados no mercado, pelo que se delibera:

Um  - Apoio à educação escolar dos filhos dos cooperadores …” cfr. Acta da Assembleia Geral 
da Dinensino, realizada em 29/03/1996, a fls. 8 a 15, especialmente fls. 10 e 11;

I) O impugnante exerceu na Dinensino/Universidade Moderna funções docentes e prestação de 
serviços entre Novembro de 1998 e Setembro de 1999  - cfr. artigo 14.º da petição inicial, a fls. 4;

J) O impugnante efectuou o pagamento, por Multibanco, das liquidações referidas em D) e E)  - cfr. 
fls. 20 a 23;

K) O impugnante foi convidado, por carta com data de 22/11/2002, a regularizar as dívidas em 
atraso, ao abrigo do DL n.º 248.º -A/2002, de 14 de Novembro, “devendo para o efeito dirigir -se ao 
Serviço de Finanças da sua área de residência ou sede, onde lhe serão facultados os necessários es-
clarecimentos”  - cfr. fls. 24.

III  - Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Sintra que julgou 
improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra as liquidações adicionais de 
IRS, referentes aos anos de 1997 e 1998, resultantes das correcções efectuadas pela AF, ao considerar 
como rendimentos da categoria A, ao abrigo do artigo 2.º, n.º 3, alínea c) do CIRS, as importâncias que 
lhe foram pagas pela Dimensino, a título de “pagamentos de propinas”,

Para tanto, considerou a Mma. Juíza a quo que tais rendimentos, independentemente da designa-
ção dada ao montante recebido, consubstanciavam uma comparticipação ou regalia associada a uma 
relação laboral, tanto mais que o impugnante exerceu na Dimensino funções docentes e prestação de 
serviços e, como tal, sobre eles incide imposto.

Vejamos. A questão fundamental do presente recurso é a de saber, pois, se as importâncias pagas 
ao ora recorrente pela Dimensino, a título de contribuições com a educação dos filhos, nos anos de 1997 
e 1998, deve ou não ser considerada como rendimento de trabalho dependente, nos termos do n.º 3 do 
artigo 2.º do CIRS, como entendeu a AF e confirmou o Tribunal a quo.

Como vimos, a Mma. Juíza a quo considerou que tais rendimentos, independentemente da desig-
nação dada ao montante recebido, consubstanciavam uma comparticipação ou regalia associada a uma 
relação laboral, tanto mais que o impugnante exerceu na Dimensino funções docentes e prestação de 
serviços e, como tal, sobre eles deveria incidir imposto.

O imposto sobre o rendimento das pessoas singulares incide, entre outros, sobre os rendimentos 
do trabalho dependente, considerando -se integrados nestes, além do mais, as remunerações acessórias, 
nelas se compreendendo todos os direitos, benefícios ou regalias não incluídos na remuneração prin-
cipal que sejam auferidos devido à prestação de trabalho ou em conexão com esta e constituam para o 
respectivo beneficiário uma vantagem económica.

As importâncias aqui em causa resultaram de deliberação de assembleia geral da Dimensino que 
entendeu conceder apoio à educação escolar dos filhos dos seus cooperadores, entre os quais o impug-
nante, ora recorrente (v. alínea H) do probatório).

E, para este, não há dúvida que tal apoio constitui, de facto, um benefício ou regalia recebido.
A questão está em saber se tal rendimento foi ou não recebido devido à prestação de trabalho ou 

em conexão com ela.
Ora, a esse respeito, o que resulta do probatório é que o recorrente, não obstante ter exercido na 

Dimensino funções docentes e prestação de serviços, ainda que em período temporal só parcialmente 
coincidente com o período a que se reporta o imposto (este respeita a 1997 e 1998 e o impugnante 
trabalhou na Dimensino apenas entre Novembro de 1998 e Setembro de 1999), o certo é que o referido 
apoio não foi atribuído pela Dimensino aos filhos dos seus trabalhadores mas apenas aos filhos dos 
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seus cooperadores, que necessariamente podem não coincidir com aqueles, sendo que o impugnante 
era seu cooperador (v. alíneas G), H) e I) do probatório).

É certo que se admite haver cooperadores que também possam ser trabalhadores da Dimensino e, 
nessa medida, receberem remuneração por essa prestação de trabalho, mas daí não se pode extrair a ilação 
de que o apoio aprovado conceder o foi devido à prestação de trabalho e não à qualidade de cooperador.

Além de que, tratando -se de apoio à educação escolar, nos anos lectivos a que se reporta a liqui-
dação impugnada, não está provado que o impugnante ali fosse docente ou prestasse serviço.

Assim, não se pode concluir que tais comparticipações tenham a natureza de rendimento tributável 
em sede de IRS, categoria A, porquanto o direito às mesmas não resulta da qualidade de trabalhador 
dependente, nem têm qualquer conexão com a prestação de trabalho (aliás nem sequer está provada 
nos anos em causa a qualidade de trabalhador do impugnante, como vimos), mas sim e apenas com a 
qualidade de cooperador.

Não se equacionando, sequer, a tributação de tais rendimentos noutra categoria (como a E referida), já 
que não foi com esse pressuposto que a AF procedeu às correcções e consequentes liquidações adicionais.

Razão por que as liquidações impugnadas, por erro nos pressupostos, se não poderão manter, 
impondo -se a sua anulação total com a consequente restituição das quantias pagas (imposto e juros 
compensatórios), acrescidas dos respectivos juros legais devidos.

E, assim sendo, prejudicado está o conhecimento do pedido de devolução dos juros compensatórios 
pagos, por aplicação do regime consagrado no DL 248 -A/2002, de 14/11, formulado pelo impugnante 
subsidiariamente.

IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, e julgar procedente a 
impugnação judicial, e, consequentemente, anular as liquidações adicionais de IRS e de juros compen-
satórios, relativas aos anos de 1997 e 1998, impugnadas, restituindo -se as quantias pagas, acrescidas 
dos respectivos juros legais devidos.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

Decisão de aplicação de coima. Notificação. Recurso. Admissibilidade. Prazo para a 
sua interposição. Início da sua contagem.

Sumário:

 I — Para além dos casos previstos no artigo 83.º do RGIT, é admissível em casos 
justificados o recurso em processo de contra -ordenação tributário com base 
em fundamentos previstos no artigo 73.º Lei -Quadro das Contra -Ordenações, 
aplicável ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, sendo um dos casos em que tal 
manifestamente se justifica  - pois que em causa está a garantia constitucional de 
tutela jurisdicional efectiva (artigos 20.º, n.º 1 e 268.º n.º 4 da Constituição da 
República) e a vertente judicial do direito de defesa do arguido no processo de 
contra -ordenação (artigo 32.º, n.º 10 da Constituição da República)  - aquele em 
que a impugnação judicial da decisão administrativa de aplicação da coima foi 
rejeitada.

 II — Assim, nos termos do artigo 63.º daquela lei, também subsidiariamente aplicável 
ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, do despacho do juiz que rejeite o recurso 
por extemporâneo há recurso, independentemente do valor da coima aplicada.

 III —  Se em face de uma notificação pouco clara se suscitam dúvidas quanto ao termo 
inicial do prazo indicado para a interposição do recurso, tem o mandatário judi-
cial do arguido o ónus de as procurar esclarecer, tanto mais que para tal bastaria 
consultar o preceito legal expressamente indicado na notificação e do qual resulta 
de modo inequívoco tanto o prazo como o termo inicial da sua contagem, não lhe 
sendo lícito pretender, com fundamento na pretensa obscuridade da notificação, 
ter direito a mais prazo para recorrer do que aquele que a lei confere a todos.
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 IV — Não é nula a notificação efectuada, por erro na indicação do prazo de defesa, 
quando este dela consta expressamente, por referência ao artigo 80.º, n.º 1 do 
RGIT.

 V —  É de 20 dias contados da notificação o prazo de que o arguido dispõe para inter-
por recurso da decisão administrativa de aplicação da coima (artigo 80.º n.º 1 do 
RGIT), havendo que contar este prazo nos termos do artigo 60.º da Lei Quadro 
das Contra -ordenações (ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT), donde resulta 
que o prazo se suspende aos sábados, domingos e feriados.

Processo n.º 312/11 -30.
Recorrente: VANTAGEM – Sociedade de Investimento Imobiliário, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Conselheiro Dr. António Calhau.

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

I – VANTAGEM – Sociedade de Investimento Imobiliário, SA, com sede no Porto, não se con-
formando com a decisão da Mma. Juíza do TAF de Penafiel que julgou intempestivo o recurso por si 
interposto da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Valongo 1 que lhe aplicou a coima de € 400,00, 
acrescida de custas processuais no valor de € 51,00, pela prática de infracção ao artigo 13.º, n.º 1, alínea i) 
do CIMI, punida pelos artigos 117.º, n.º 2, 24.º, n.º 2, e 26.º, n.º 4 do RGIT, e, em consequência, manteve 
a decisão de aplicação da coima e os termos subsequentes do processo, dela vem interpor recurso para 
este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I. Na sequência da interposição de recurso judicial da decisão de aplicação de coima proferida no 
processo de contra -ordenação n.º 1899201006000274, no montante de € 400,00 (quatrocentos euros), 
acrescida de custas processuais no valor de € 51,00 (cinquenta e um euros), a sentença proferida pelo 
Tribunal a quo julgou o pedido de recurso intempestivo.

II. A ora recorrente foi notificada a 25 de Fevereiro de 2010 e interpôs recurso no dia 12 de Abril 
de 2010.

III. De acordo com o teor da notificação da decisão de aplicação de coima, assistia à recorrente o 
prazo de 20 dias, subsequentes ao decurso do prazo de 15 dias, para recorrer judicialmente da decisão 
de aplicação de coima.

IV. O prazo de 15 dias iniciou a sua contagem a 26 de Fevereiro de 2010 e terminou a 12 de Março 
de 2010, nos termos do disposto no art.º 279.º do Código Civil, ex vi art.º 20.º do CPPT, e o prazo de 20 
dias iniciou a sua contagem a 13 de Março de 2010 e terminou a 12 de Abril de 2010, suspendendo -se 
aos sábados, domingos e feriados, nos termos do disposto no art.º 60.º do Regime Geral do Ilícito de 
Mera Ordenação Social, ex vi art.º 3.º, alínea b) do RGIT.

V. A decisão sub judice fundamenta -se, por um lado, num alegado ónus da recorrente em escla-
recer a “dúvida quanto ao termo inicial da contagem do prazo” para interposição de recurso judicial 
da decisão de aplicação de coima.

VI. Todavia, contrariamente ao vertido na douta sentença sub judice, a leitura da notificação 
efectuada quanto à decisão de aplicação de coima não dá origem a qualquer dúvida, sendo claramente 
referidos os meios de defesa da arguida, ora recorrente – vide doc. 1.

VII. Considerando que o teor da notificação é legível e de fácil apreensão, jamais poderá recair 
sobre o sujeito passivo, ora recorrente, o ónus de, perante uma comunicação de decisão perfeitamente 
inteligível, vir, a título infundado, solicitar quaisquer esclarecimentos à mesma – não sendo a situação 
sub judice subsumível ao disposto no n.º 1 do art.º 37.º do CPPT.

VIII. Por outro lado, muito embora seja inquestionável que o prazo legal de interposição de recurso, 
previsto no art.º 80.º, n.º 1 do RGIT, é de 20 dias, a notificação efectuada pelo Serviço de Finanças de 
Valongo 1 refere, inequívoca e expressamente, que tal prazo de recurso de 20 dias inicia a sua contagem 
apenas após o termo do prazo de 15 dias, previsto no n.º 2 do art.º 78.º do RGIT.

IX. A correlação entre estes dois prazos – de 15 dias para pagamento voluntário com redução (78.º/2 
RGIT) e de 20 dias para interposição de recurso da decisão (80.º/1 RGIT) – é estabelecida no teor da noti-
ficação efectuada pelo Serviço de Finanças de Valongo 1 (doc. 1), à semelhança da correlação estabelecida 
entre os prazos previstos nos art.ºs 78.º, n.º 2 e 79.º, n.º 2, ambos do RGIT, a qual jamais foi questionada 
pela douta sentença proferida.

X. Deste modo, é evidente não existirem quaisquer indícios que permitissem questionar a perfeição 
da notificação efectuada à arguida, ora recorrente, quanto à decisão de aplicação de coimas.

XI. De acordo com o disposto no art.º 36.º, n.º 1, do CPPT, ex vi art.º 70.º, n.º 2 do RGIT, quaisquer 
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.
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XII. Considerando que a notificação da decisão de aplicação de coima proferida nos presentes autos 
preenche os requisitos legais do art.º 36.º, n.º 2 do CPPT, os direitos da ora recorrente são definitivos, 
ao abrigo do Princípio da Definitividade dos Actos Tributários, previsto no art.º 60.º do CPPT.

XIII. Deste modo, ainda que, por mero raciocínio académico, se pudesse considerar que o termo 
inicial para contagem do prazo de interposição de 20 dias não corresponde ao expresso na notificação 
efectuada pelo Serviço de Finanças de Valongo 1, tal acto tributário de notificação seria definitivo no 
que respeita ao prazo para o exercício dos meios de defesa do contribuinte, aqui recorrente, pelo que 
o recurso interposto pela recorrente, nos termos do art.º 80.º do RGIT, deve ser sempre considerado 
tempestivo.

XIV. Supletivamente, caso os Mmos. Juízes Conselheiros venham a considerar que o termo inicial 
do prazo de recurso da aqui recorrente à a data da notificação da decisão de aplicação de coima, a noti-
ficação efectuada deve ser considerada nula, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 63.º do 
RGIT, por erro na indicação do prazo de defesa e consequente falta dos requisitos legais, com a anulação 
dos termos subsequentes do processo que deles dependam.

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 – Na decisão recorrida, mostra -se assente a seguinte factualidade:
a) O processo de contra -ordenação foi instaurado tendo por base o auto de notícia levantado em 

14.01.2010, por infracção ao artigo 13.º, n.º 1, alínea i) do CIMI – cfr. fls. 2 dos autos.
b) A arguida foi notificada da decisão de aplicação da coima no dia 25 de Fevereiro de 2010 

– cfr. fls. 25 dos autos.
c) Apresentou o recurso de contra -ordenação no Serviço de Finanças de Valongo 1 no dia 12 de 

Abril de 2010 via fax – cfr. doc. de fls. 26 dos autos.
d) Em 13.04.2010 deu entrada no referido Serviço de Finanças, via CTT, o original da petição 

enviada por fax no dia anterior – cfr. doc. de fls. 67 dos autos.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Penafiel que julgou 

intempestivo o recurso interposto pela ora recorrente do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de 
Valongo 1 que lhe aplicou a coima de € 400,00 pela prática de infracção ao artigo 13.º, n.º 1, alínea i) 
do CIMI.

Sustenta a recorrente a tempestividade do recurso apresentado.
1. Atento o valor da coima aplicada, suscita -se, desde logo, a questão da recorribilidade da decisão 

recorrida.
Estabelecem os números 1 e 2 do artigo 83.º do RGIT que o arguido e o Ministério Público podem 

recorrer da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância para o Tribunal Central Administrativo, ou para 
a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo se o fundamento exclusivo 
do recurso for matéria de Direito, excepto se o valor da coima aplicada não ultrapassar um quarto da 
alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância e não for aplicada sanção acessória.

No caso dos autos não foi aplicada sanção acessória e a coima aplicada é no valor de € 400,00 
inferior, pois, à alçada dos tribunais tributários (correspondente a um quarto da alçada estabelecida 
para os tribunais judiciais de 1.ª instância – ou seja, 1.250,00 euros – cfr. o artigo 24.º n.º 1 da Lei de 
Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, na redacção do Decreto -Lei n.º 303/2007 de 
24 de Agosto).

Admite -se, contudo, que em casos justificados se receba o recurso com base em fundamentos 
previstos no artigo 73.º da Lei -Quadro das Contra -Ordenações (LQC), aplicável ex vi da alínea b) 
do artigo 3.º do RGIT, sendo um dos casos em que tal manifestamente se justifica – pois que em 
causa está a garantia constitucional de tutela jurisdicional efectiva (artigos 20.º, n.º 1 e 268.º n.º 4 da 
Constituição da República) e a vertente judicial do direito de defesa do arguido no processo de contra-
-ordenação (artigo 32.º, n.º 10 da Constituição da República) – v., neste sentido, JORGE LOPES DE 
SOUSA/MANUEL SIMAS SANTOS, Regime Geral das Infracções Tributárias Anotado, 3.ª ed., 
Lisboa, pp. 577/578 (nota 7 ao art. 83.º do RGIT).  - aquele em que a impugnação judicial da decisão 
administrativa de aplicação da coima foi rejeitada, situação prevista na alínea d) do n.º 1 do art. 73.
º da LQC e que se configura nos autos, pois que o despacho recorrido rejeitou a impugnação da de-
cisão administrativa de aplicação da coima, com fundamento na sua intempestividade (cfr. sentença 
a fls. 109 a 113 dos autos).

Acresce que, nos termos do artigo 63.º da LQC, também subsidiariamente aplicável ex vi da 
alínea b) do artigo 3.º do RGIT, do despacho do juiz que rejeite o recurso feito fora do prazo há recurso, 
recurso este que não depende do valor da coima aplicada.

Assim, não obstante o valor da coima aplicada se situar abaixo do valor da alçada dos tribunais 
tributários, decide -se admitir o presente recurso com fundamento na alínea d) do n.º 1 do artigo 73.º e 
no n.º 2 do artigo 63.º da LQC, aplicáveis ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT.

2. Quanto ao mérito do recurso, vejamos, então.
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O fundamento para a rejeição pelo tribunal “a quo” do recurso interposto da decisão administrativa 
de aplicação da coima foi a sua intempestividade, uma vez que, sendo o prazo para a interposição do 
recurso de 20 dias após a sua notificação (artigo 80.º, n.º 1 do RGIT), prazo esse que não é um prazo 
judicial (pelo que não se lhe aplica o n.º 5 do artigo 145.º do Código de Processo Civil), e tendo a arguida 
sido notificada da decisão em 25/2/2010, é manifesto que a impugnação da decisão que deu entrada no 
Serviço de Finanças de Valongo 1 em 12/04/2010 foi já depois de expirado o prazo para a impugnar.

Contra este entendimento reage a recorrente, que, não pondo em causa que recebeu a notificação 
em 25/02/2010, vem alegar, em síntese, que o prazo de 20 dias que nesta lhe era indicado para interpor 
recurso judicial se contaria após os 15 dias de que dispunha para efectuar o pagamento voluntário da 
coima, pelo que teria, assim, apresentado em tempo a sua defesa.

Como já se disse, a propósito de caso semelhante, no acórdão desta Secção de 3/6/2009, no recurso 
n.º 349/09, embora a notificação da decisão administrativa da coima, efectivamente, não seja um modelo 
de clareza nem no que respeita ao prazo para interposição do recurso nem quanto a outros aspectos, o 
certo é que, de forma alguma, do seu texto resulta, como pretende fazer crer a recorrente, a indicação 
inequívoca de que o prazo de 20 dias para recorrer se inicia após o decurso do prazo de 15 dias para 
pagamento voluntário da coima, com redução de 25% (artigo 79.º, n.º 2 do RGIT).

Com efeito, a remissão do n.º 3 para o n.º 1 do texto da notificação respeita apenas ao prazo e não 
ao modo de contagem do prazo para interposição do recurso judicial (cfr. fls. 23 dos autos).

Como refere o Exmo. PGA no seu parecer, a simples leitura do artigo 80.º, n.º 1 do RGIT (expressa-
mente indicado no n.º 3 do texto da notificação como fundamento normativo do recurso) pela advogada 
que representa a arguida no processo, funcionalmente obrigado ao conhecimento da lei, permitiria a 
dissipação de qualquer dúvida, a qual parece nem se justificar, se atentarmos que a própria recorrente 
reconhece como inquestionável que o prazo legal de interposição do recurso, previsto no artigo 80.º, 
n.º 1 do RGIT, é de 20 dias (conclusão VIII das suas alegações de recurso).

Consideramos, assim, seguindo o entendimento já manifestado no aresto supra citado, que a ser 
legítima a dúvida quanto ao termo inicial da contagem do prazo, face à eventual pouca clareza do texto 
da notificação, sempre incumbiria à arguida, para mais representada por advogada, também o ónus de 
a ver esclarecida, esclarecimento este de muito fácil obtenção pois que a notificação indica de forma 
expressa o preceito legal aplicável (o artigo 80.º do RGIT) e deste resulta de modo inequívoco tanto o 
prazo como o termo inicial da sua contagem.

Assim sendo, não lhe é, pois, lícito pretender, com fundamento na pretensa obscuridade da noti-
ficação, ter direito a mais prazo para recorrer do que aquele que a lei confere a todos.

É, pois, de 20 dias após a notificação o prazo de que a arguida dispunha para interpor recurso 
da decisão administrativa de aplicação da coima (artigo 80.º n.º 1 do RGIT), havendo que contar este 
prazo nos termos do artigo 60.º da LQC (ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT), donde resulta que 
o prazo se suspende aos sábados, domingos e feriados.

Feitas as contas, conclui -se, pois, que o prazo para interposição do recurso terminou efectivamente 
no dia 25 de Março de 2010.

A decisão judicial que assim o considerou e em conformidade rejeitou por extemporâneo o recurso 
apresentado só em 12/04/2010 não merece, pois, qualquer censura, devendo ser confirmada.

Por último, improcede também a alegada nulidade da notificação, por pretenso erro na indicação 
do prazo de defesa e consequente falta de requisitos legais, pois, como supra já referido, do n.º 3 do 
seu texto consta expressamente, por referência ao artigo 80.º, n.º 1 do RGIT, o prazo de que a arguida 
dispunha efectivamente para interpor recurso da decisão que lhe aplicou a coima aqui em causa, pelo 
que, face às considerações já tecidas a respeito da interpretação do texto da notificação, se conclui não 
haver qualquer nulidade daquele acto processual por falta de requisitos legais.

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, 1 de Junho de 2011.  — António Calhau (relator) — Joaquim Casimiro Gonçalves — Bran-
dão de Pinho. 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

Omissão de pronúncia. Erro de julgamento. Suspensão da venda.
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Sumário:

 I — Não ocorre nulidade da decisão por omissão de pronúncia quando o tribunal, 
consciente e fundamentadamente, não toma conhecimento das questões colocadas 
e liminarmente rejeita a petição.

 II — O tribunal de recurso não está impedido de apreciar como erro de julgamento 
aquilo que é qualificado pelo recorrente como nulidade da decisão recorrida, 
desde que este manifeste discordância com essa decisão, já que lhe cabe, na sua 
função jurisdicional, não apenas interpretar e aplicar a lei, mas também inter-
pretar e apreciar correctamente a matéria alegada, sem formalismo exagerados, 
sendo livre na respectiva qualificação jurídica, em conformidade com o disposto 
no artigo 664.º do CPC.

 III — A reclamação deduzida pelo executado  - contra o indeferimento de pedido de 
suspensão da venda do imóvel penhorado até ao trânsito em julgado da decisão 
da oposição instaurada por outro executado  - não perde o seu objecto pelo facto 
de a venda que se encontrava designada ter sida suspensa com fundamento na 
subida imediata da reclamação a tribunal.

Processo n.º 385/11 -30.
Recorrente: Carlos Manuel Costa Valezim.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. CARLOS MANUEL COSTA VALEZIM, com os demais sinais dos autos, recorre para o Su-
premo Tribunal Administrativo da decisão proferida pelo TAF de Castelo Branco, de rejeição liminar 
da reclamação  - por perda de objecto  - que apresentou na execução fiscal revertida contra si e Cristina 
Maria Cunha Proença, reclamação que tem por objecto a decisão proferida pelo Chefe do Serviço de 
Finanças, em 23/02/2011, de indeferimento do pedido de suspensão da venda do imóvel penhorado nos 
autos, marcada para o dia 24/02/2011, até decisão transitada em julgado da oposição à execução que 
corre termos no TAF de Castelo Branco, em que é oponente a revertida Cristina Proença.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1.ª Nos presentes autos foi proferida sentença a fls..., e que aqui se dá por integralmente repro-

duzida, na qual o Meritíssimo Juiz a quo decidiu rejeitar liminarmente a reclamação apresentada, nos 
termos do artigo 287.º do CPC aplicável por força do artº 2.º do CPPT, uma vez que entende existe 
uma inutilidade superveniente da lide.

2.ª O Meritíssimo Juiz a quo fundamente a mesma com os seguintes factos:
a) “Consta de fls. 414 a decisão reclamada de indeferimento da suspensão da venda designada 

para o dia 24/02/2011, proferida no PEF n.º 0612 1996 010112142.
b) Verifica -se a fls. 437, despacho proferido em 23/02/2011 do Chefe do SF da Covilhã a ordenar 

a subida da reclamação e a suspensão de venda marcada para o dia 24 de Fevereiro de 2011.
c) (...) o certo é que o despacho reclamado já não subsiste na ordem jurídica, superado que foi pela 

posterior decisão de suspensão de venda, precisamente por causa da reclamação apresentada.
d) Neste momento já nada existe para reparar ou para anular pois a decisão de 23/02/2011, dia 

anterior à data marcada para a venda, produziu os efeitos pretendidos com a reclamação “anulação do 
despacho que designava a venda para o dia 24 de Fevereiro de 2011”

e) A perda de objecto da reclamação  - mesmo antes da subida da reclamação  - acarreta a impos-
sibilidade superveniente da lide”

3.ª Ou seja, o ora recorrente não só requereu a anulação do despacho do Chefe de Serviço de Fi-
nanças da Covilhã que indeferiu a suspensão de venda, bem como requereu ainda, que fosse ordenada 
a suspensão da venda do bem móvel penhorado nos presentes autos ao executado Carlos Valezim até 
decisão transitada em julgado da oposição à execução que corre termos no Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Castelo Branco, em que é oponente a ora requerente Cristina Proença.

4.ª A douta sentença proferida nos presentes autos e ora em crise é completamente omissa quanto 
ao segundo pedido da reclamação. O Meritíssimo Juiz a quo não se pronunciou sobre esta questão, 
quando o devia e tinha de o fazer.

5.ª 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 submetidas 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.

6.ª A violação dessa obrigação determina a nulidade da sentença por omissão de pronúncia.
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7.ª O Recorrente invoca e expressamente requer que seja declarada 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 ques-
tão da suspensão da venda do bem imóvel penhorado nos presentes autos ao executado Carlos Valezim 
ate decisão transitada em julgado da oposição à execução que corre termos no Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Castelo Branco, em que é oponente a ora requerente Cristina Proença.

8.ª 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””.

9.ª Esta nulidade está directamente relacionada com o dever que é imposto ao juiz, pelo artigo 660º 
n.º 2 do Código de Processo Civil, de resolver todas as questões que as partes tenham submetido a 
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.

10.ª 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).

11.ª O Juiz está obrigado a pronunciar -se sobre todas as questões que lhe foram colocadas, inde-
pendente da sua pertinência ou viabilidade de procedência, determinando a violação dessa obrigação 
a nulidade da sentença por omissão de pronúncia.

12.ª No caso vertente, o reclamante alegou na petição inicial, de forma clara e expressa, e peticionou 
a suspensão da venda do bem imóvel penhorado nos presentes autos ao executado Carlos Valezim até 
decisão transitada em julgado da oposição à execução que corre termos no Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Castelo Branco, em que é oponente a requerente Cristina Proença.

13.ª Assim sendo, o Meritíssimo Juiz a quo teria de se pronunciar sobre esta questão, havia que 
apreciá -la e solucioná -la, ainda que para a julgar improcedente, o que não fez.

14.ª 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.

15.ª E, sendo assim, não resta senão julgar -se procedente a arguição de nulidade da sentença por 
omissão de pronúncia, o que expressamente se invoca e requer.

16.ª Procedendo este fundamento do recurso, devem os autos baixar TAF de Castelo Branco para 
que aí se proceda à reforma da sentença nos termos previstos no n.º 2 do artigo 731.º do CPC.

17.ª A decisão ora recorrida viola expressamente o disposto nos artigos 660º n.º 2, 668º, n.º 1 
alínea d), ambos do CPC e artigo 125º n.º 1 CPPT.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Por despacho que consta de fls. 474/475, proferido ao abrigo do disposto no artigo 668.º n.º 4 

do Código de Processo Civil, o Meritíssimo Juiz do tribunal “a quo” sustentou a inexistência da nulidade 
da decisão, por entender, em suma, que «não foi omitida qualquer pronuncia ao pedido de suspensão 
como foi formulado pelo recorrente na sua reclamação, por estar prejudicado pela decisão de rejeição 
liminar, e nem o juiz pode ordenar a suspensão de um determinado acto processual executivo  - como o 
de marcação de venda  - num processo de execução cujo domínio de actividade não lhe pertence, por 
ser da esfera administrativa, e pelos fundamentos com que foi pedido.».

1.4. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser conce-
dido provimento ao recurso face à invocada nulidade da decisão, na consideração de que «... A melhor 
interpretação da reclamação apresentada aponta no sentido de o reclamante pretender a suspensão da 
venda do imóvel até ao trânsito em julgado da decisão final a proferir na oposição à execução fiscal 
em que são executados o recorrente e Cristina Maria Cunha Proença, deduzida por esta última (cf. 
pedido formulado no termo da reclamação fls. 410). A fundamentação da decisão recorrida apreciou 
apenas a questão emergente do pedido de suspensão da venda designada para 24.02.2011, entendendo 
verificar -se perda do objecto da reclamação, determinante de impossibilidade superveniente da lide, 
ignorando a questão emergente do pedido abrangente formulado, supra enunciado.».

1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre decidir.

2. A questão que fundamentalmente se coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a decisão 
recorrida é nula por omissão de pronúncia, por nela se ter desprezado o que foi alegado na petição de 
reclamação e no pedido aí formulado de suspensão da venda até que seja proferida decisão transitada 
em julgado da oposição à execução deduzida pela executada Cristina Proença.

Segundo o disposto no artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC, e no artigo 125.º, n.º 1, do CPPT, 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 CPC, de resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação e de 
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não poder ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser 
o conhecimento oficioso de outras.

O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que, quando o tribunal, consciente e fun-
damentadamente, não toma conhecimento de qualquer questão, poderá haver erro de julgamento, se 
for errado o entendimento em que se baseia esse não conhecimento, mas não nulidade por omissão de 
pronúncia, pois que esta só ocorre quando o tribunal, pura e simplesmente, não toma posição sobre 
qualquer questão de que devesse conhecer  - Cfr., entre outros, o Acórdão proferido em 1/09/2004, no 
Proc. n.º 0868/04.

Deste modo, desde que o tribunal invoque uma razão para justificar a abstenção de conhecer de 
quaisquer questões que lhe tenham sido postas, não se verifica a nulidade da decisão por omissão de 
pronúncia, mesmo que, segundo a tese exposta, tivesse cabimento ou fosse justificado o conhecimento 
dessas questões.

No caso vertente, verifica -se que os executados Carlos Manuel Costa Valezim e Cristina Maria 
Cunha Proença requereram, na execução fiscal que contra ambos reverteu, a suspensão da venda do 
imóvel penhorado  - com data já designada  - argumentando que a dívida exequenda se encontra garantida 
pela penhora de rendas efectuada à executada Cristina Proença, no montante de € 19.000,00, estando 
a execução a aguardar a decisão do processo de oposição que esta deduziu. Mais declararam que no 
caso de vencimento da oposição, a executada dá o seu consentimento para que a quantia penhorada seja 
aplicada no pagamento da dívida, juros e custas da responsabilidade do executado, pelo que terminaram 
pedindo «... a suspensão da venda designada para o próximo dia 24/02/2011 do bem imóvel penhorado 
nos presentes autos ao executado Carlos Valezim até decisão transitada em julgado da oposição à 
execução que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, em que é oponente 
a ora requerente Cristina Proença.».

O Chefe do Serviço de Finanças indeferiu o pedido com o argumento de que não tendo o executado 
Carlos Valezim deduzido oposição ou utilizado qualquer meio processual susceptível de determinar o 
efeito suspensivo previsto no artigo 169.º do CPPT, não podia obter a suspensão da execução quanto 
a si (cfr. fls. 413).

O executado reclamou dessa decisão, sustentando a sua ilegalidade na medida em que a dívida se 
encontra garantida através das quantias penhoradas à co -executada, e com base nisso pediu ao tribunal 
que fosse «anulado o Despacho do Serviço de Finanças da Covilhã, com todas as consequências le-
gais, e consequentemente ser ordenada a suspensão da venda designada para o dia 24/02/2011 do bem 
imóvel penhorado nos presentes autos ao executado Carlos Valezim até decisão transitada em julgado 
da oposição à execução que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, em 
que é oponente a ora requerente Cristina Proença.».

O Chefe do Serviço de Finanças determinou a subida imediata da reclamação ao Tribunal e, por 
força disso, suspendeu a venda marcada para o dia seguinte (despacho de fls. 421).

A reclamação foi rejeitada liminarmente, por o Mmº Juiz ter considerado que «... Qualquer que 
seja a causa determinante da reclamação  - como é o pedido de suspensão da venda do bem penhorado 
do reclamante, por existir outra penhora em bens de terceira pessoa que garantem a dívida, também 
em execução contra o reclamante  - o certo é que o despacho reclamado já não subsiste na ordem 
jurídica, superado que foi pela posterior decisão de suspensão da venda, precisamente por causa da 
reclamação apresentada.

Neste momento já nada existe para reparar ou para anular pois a decisão de 23/2/2011, dia an-
terior à data marcada para a venda, produziu os efeitos pretendidos com a reclamação, “a anulação 
do despacho que designava a venda para o dia 24 de Fevereiro de 2011”. A perda de objecto da re-
clamação  - antes mesmo da subida da reclamação  - acarreta a impossibilidade superveniente da lide, 
pois a decisão reclamada, já não tem, nem tinha como ser cumprida, nem a decisão judicial qualquer 
utilidade, porque nada havia que anular, verificando -se a existência de uma revogação tácita do des-
pacho, pelo despacho posterior de suspensão da data da venda. Neste caso, nem sequer a reclamação 
deveria ter sido mandada remeter a tribunal.».

Neste contexto, é evidente que o julgador não omitiu a referência aos vícios invocados na recla-
mação nem se esqueceu de tomar posição sobre eles. A falta de conhecimento dos vícios e do pedido 
formulado ficou a dever -se, exclusivamente, ao facto de ter julgado que a reclamação perdera o seu 
objecto, tendo este julgamento (porventura errado) levado à decisão de rejeição da reclamação por 
impossibilidade superveniente da lide.

Ora, como se viu, quando o tribunal, consciente e fundamentadamente, não toma conhecimento 
das questões colocadas, poderá haver erro de julgamento, se for errado o entendimento em que se baseia 
esse não conhecimento, mas não nulidade por omissão de pronúncia.

Em suma, a discordância do Recorrente refere -se, não a qualquer aspecto formal da decisão, mas 
à sua validade substancial, por ter incorrido em erro ao julgar que a suspensão da venda marcada para o 
dia 24.02.2011 acarretava a revogação tácita do acto reclamado e a perda de objecto da reclamação.

Assim sendo, não ocorre a invocada nulidade.
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Porém, como tem sido repetidamente afirmado por este Supremo Tribunal, designadamente 
no Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Administrativo proferido em 24/05/2005, no Proc. 
n.º 046592, o tribunal de recurso não está impedido de apreciar como erro de julgamento aquilo que é 
apresentado pelo recorrente como nulidade da decisão recorrida, já que lhe cabe, na sua função jurisdi-
cional, não apenas interpretar e aplicar a lei, mas também interpretar e apreciar correctamente a matéria 
alegada, sem formalismo exagerados, sendo livre na respectiva qualificação jurídica, em conformidade 
com o disposto no artigo 664.º do CPC.

Deste modo, e sendo patente a discordância do Recorrente quanto à decisão de rejeição da recla-
mação e respectiva motivação, nada obsta a que seja apreciada a correcção dessa decisão.

E fazendo -o, logo se dirá que o Mmº Juiz incorreu em evidente erro de julgamento, por não ter 
atentando que o acto reclamado é constituído pelo despacho de indeferimento do pedido de suspensão 
da venda do imóvel penhorado ao executado Carlos Valezim até que seja proferida decisão transitada 
em julgado na oposição que contra essa execução foi instaurada pela co -executada Cristina Proença, 
despacho que o Reclamante reputa de ilegal e cuja anulação pretende.

O que o executado/reclamante viu indeferido pelo acto reclamado e está em discussão nesta 
reclamação é a questão de lhe poder ser ou não estendida a suspensão da execução que vigora para a 
co -executada Cristina Proença por força da oposição que esta deduziu acompanhada de penhora de 
bens suficientes para garantir o pagamento da dívida, a qual subsiste até que seja proferida decisão 
transitada em julgado nessa oposição.

Ora, a mera suspensão da data marcada para a venda no Serviço de Finanças, provocada e jus-
tificada pelo regime de subida imediata da reclamação a tribunal, não representa a revogação do acto 
reclamado, não implica a perda de objecto da reclamação, nem compromete a utilidade da lide. Bastará 
reparar que a rejeição da reclamação implica o dever, para o órgão da execução, de fazer prosseguir 
o processo executivo contra o executado, com a designação de nova data para a venda do imóvel, 
ficando este privado da apreciação da questão que suscitara e que se traduz, no fundo, em saber se o 
efeito suspensivo da execução quanto à co -executada pode ser estendido a si face ao regime geral da 
solidariedade pelo pagamento da dívida exequenda.

Torna -se, assim, patente que a decisão recorrida não pode subsistir, merecendo provimento o 
recurso.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar a baixa dos 
autos à 1ª instância para que seja proferida decisão de admissão liminar da reclamação, se outra causa 
obstativa, distinta da ora apreciada, não se verificar.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Junho de 2011.  — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — António Calhau. 

 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Processo n.º 482/10 -30.
Recorrente: Amorim Energia, BV.
Recorrido: Ministério das Finanças e da Administração Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. “Amorim Energia, BV, com os demais sinais nos autos, veio recorrer do Acórdão proferido em 
03.02.2010 pelo Tribunal Central Administrativo Sul, que negou provimento à acção administrativa 
especial interposta do despacho proferido pelo SEAF que, por sua vez, indeferira o seu pedido de 
reembolso de quantias retidas na fonte relativas a dividendos auferidos da sua participação no capital 
social da Galp Energia, SGPS, SA.

2. Por acórdão deste Supremo Tribunal de 07.12.2010 foi suspensa a instância no presente recurso, 
de modo a suscitar perante o TJUE a seguinte questão prejudicial:

“Os artigos 63.º e 65º do TFUE (ex -artigos 56º e 58º do TCE) opõem -se à legislação de um Estado-
-membro, como a dos artigos 46.º, n.º 1, 96.º, n.º 2 e 3, 14.º, n.º 3, e 89.º do CIRC, que, no âmbito da 
eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos, muito embora respeitando a Directiva 
n.º 90/435/CEE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, não permite às sociedades accionistas residentes 
noutro Estado -membro obter o reembolso do imposto retido na fonte nas mesmas circunstâncias que as 
sociedades accionistas residentes em Portugal, exigindo para o efeito um período mínimo de detenção 
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maior e uma participação social mínima mais relevante, tornando mais morosa ou inviabilizando a 
eliminação da dupla tributação económica?”

3. O TJUE, por ofício de 21 de Março de 2011 (v. fls. 593), convidou este Supremo Tribunal:
1) A precisar os motivos pelos quais não se considera suficientemente esclarecido pela resposta 

dada pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 8 de Novembro de 2007, C -379/05, Amurta, Colec. P.I 
 - 9569, em especial nos seus nºs 24 a 40, e no despacho de 22 de Novembro de 2010, Secilpar  - Socie-
dade Unipessoal, C -190/10, em especial nos seus nºs 30 a 38,

2) Sendo caso disso, a completar o seu pedido de modo a fornecer ao Tribunal de Justiça os ele-
mentos de facto e de direito necessários para dar uma resposta útil à questão prejudicial submetida, 
nomeadamente:

 - As informações relativas à percentagem exacta da participação detida pela sociedade Amorim 
Energia BV na sociedade Galp Energia SGPS, SA,

 - O texto exacto das disposições nacionais aplicáveis no processo principal, relativamente à quais 
é pedida a interpretação de disposições da União.

4. Sendo assim, cumpre responder a este convite.
4.1.Quanto à 1ª parte do mesmo cabe dizer o seguinte:
No caso Amurta estava em causa retenção na fonte sobre dividendos distribuídos por uma sociedade 

estabelecida num Estado -Membro a uma sociedade beneficiária estabelecida noutro Estado -Membro, 
enquanto relativamente a sociedade sujeita a imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas naquele 
Estado -Membro se consagrava a isenção de retenção.

No caso Secilpar estava em causa retenção na fonte de 15% sobre dividendos distribuídos por 
uma sociedade com sede num Estado -Membro a uma sociedade beneficiária com sede noutro Estado-
-Membro, quando a regulamentação nacional do 1º Estado -Membro isenta de retenção os dividendos 
pagos a uma sociedade beneficiária residente.

No caso do presente recurso, não está em causa a legalidade da retenção na fonte, mas apenas 
saber se a exigência de um período de detenção maior e uma participação social mínima mais relevante, 
para empresas beneficiárias não residentes em Portugal constitui restrição aos movimentos de capitais 
entre os Estados -Membros, quando as normas internas portuguesas se pautam totalmente pelo direito 
comunitário traduzido da Directiva n.º 90/435.

No entender da recorrente a legislação portuguesa torna mais morosa ou inviabiliza a eliminação 
da dupla tributação económica.

Isto porque uma sociedade accionista da GALP ENERGIA, S.G.P.S., S.A., residente em Portugal 
para efeitos de tributação em sede de IRC, colocada quanto ao mais em posição análoga à da Recorrente, 
lograria a eliminação plena da dupla tributação económica inerente às retenções efectuadas até ao fim 
do 3.º mês imediato ao da apresentação da declaração de rendimentos correspondente ao exercício de 
2006, por força do disposto nos artigos 46.º, n.º 1, e 96.º, nºs 2 e 3, do CIRC;

De acordo com os artigos 14.º, n.º 3, 89.º, 46.º, n.º 1, e 96.º, nºs 2 e 3, do CIRC, uma hipotética 
accionista da GALP ENERGIA, S.G.P.S., S.A. colocada em posição análoga à da Recorrente mas 
residente em Portugal veria eliminada por completo a dupla tributação económica inerente às duas 
distribuições de dividendos em causa até 30 de Abril de 2007, enquanto a Recorrente se vê impossibi-
litada por completo de eliminar a dupla tributação económica decorrente da primeira distribuição de 
dividendos do ano de 2006 e, relativamente à segunda, se viu forçada a aguardar até final de 2008 para 
que tal pudesse suceder  - sendo -lhe para tal ademais exigida a manutenção até lá de uma participação 
superior a 20%  - nem sequer sendo compensada por essa indisponibilidade mediante o pagamento de 
juros indemnizatórios.

Mas então, na pretensão da recorrente, se pudesse requerer o reembolso como propõe, seria ela 
beneficiada em relação às sociedades sedeadas em Portugal, pois poderia requerer o reembolso quando 
entendesse, enquanto aquelas só o poderiam obter ou vê -lo compensado na declaração de rendimentos, 
o que nunca sucederia antes de meados do ano seguinte ao exercício anual.

A questão colocada é, portanto, diferente e  - pensa -se  - de menor ou nenhuma gravidade em 
matéria de restrição à circulação de capitais, situando -se a legislação portuguesa dentro das normas 
comunitárias definidas pela Directiva n.º 90/435/CEE (como alias, reconhece a recorrente), e resumindo-
-se à questão de saber se alguma diferença que possa existir, em termos temporais, no reembolso das 
retenções ofende os artigos artigos 63.º e 65º do TFUE (ex -artigos 56º e 58º do TCE).

4.2. Relativamente à 2ª parte do convite, desde já se transcreve a alínea h) da matéria de facto 
dada como provada no Tribunal recorrido:

h) A ora autora (recorrente) adquiriu:
 - em 07.12.2005  - 23.663.875 acções representativas de 14,268% do capital social da Galp Ener-

gia, SGPS, SA;
 - em 28.12.2005  - 72.905 acções ficando a deter 14,312% do capital social;
 - em 29.03.2006 detinha 13,312% do capital;
 - em 06.09.2006 detinha 13,312% do capital;
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 - em 18.09.2006 detinha 31,612% do capital;
 - em 29.09.2006 detinha 31,612% do capital;
 - em 23.10.2006 detinha 31,612% do capital;
 - em 30.10 2006 detinha 33,34% do capital;
 - em 01.11.2006 detinha 33,34% do capital;
 - em 05.12.2006 detinha 33,34% do capital;
 - em 05.01.2007 detinha 33,34% do capital.
Transcreve -se ainda a restante matéria de facto dada como provada no tribunal recorrido:
a) Por requerimento entrado em 27.11.2006 no Sec. De Apoio Gabinete do Director Geral e diri-

gido ao Exmo Ministro de Estado e das Finanças a ora autora veio peticionar que os dividendos pagos 
pela GALP Energia, SGPS, SA, que venham a ocorrer a partir de 27.1.2007, seja reconhecido o direito 
à dispensa de retenção na fonte de IRC e que lhe seja reconhecido o direito a ser reembolsada das de-
tenções na fonte já efectuadas nos dividendos recebidos em 27.7.2006, do dividendo de € 29.584.892,52 
na retenção de € 2.958.489,25 e em 29.9.2006, do dividendo de € 275.251.467,75 na retenção de € 
27.525.146,78, por lhe parecer que tal retenção deveria ter sido dispensada, ainda que com carácter 
excepcional, no Acordo Especial entre AE, BV e o Governo Português, em conjugação com as também 
excepcionais características de Acordo, nomeadamente a verificação prévia e objectiva da duração 
da participação no capital da GALP Energia, SGPS, SA, por período superior a 1 ano ou mesmo 2 
anos – cfr. requerimento de três páginas do processo instrutor, as quais não se mostram numeradas;

b) No âmbito deste procedimento, a AT juntou ao mesmo os prints relativos à ora autora onde é 
informado que a mesma tem a morada ou sede na Holanda, que é um contribuinte não residente e que 
não tem representante,  - cfr. mesmo processo instrutor;

c) Aquele requerimento da ora autora foi informado pelo Chefe de Divisão em substituição, da 
Direcção de Serviços das Relações Internacionais, onde foi proposto que o mesmo fosse indeferido na 
sua totalidade, quer quanto aos dividendos a atribuir em 2007, quer quanto à restituição das retenções 
relativas aos dividendos já atribuídos em 2006, com os seguintes fundamentos:

1 – Que as normas dos art.ºs 14.º e 46.º do CIRC tratam duas realidades distintas: assim enquanto 
aquela primeira se reporta a uma entidade não residente e a quem são distribuídos os dividendos por 
entidade residente, sendo neste caso esta entidade beneficiária apenas tributada em Portugal por 
esses rendimentos aqui obtidos, já no segundo caso se trata de uma dedução à matéria colectável em 
que a entidade que ficou dispensada da retenção na fonte é aqui residente e como tal, está sujeita à 
tributação em Portugal, onde todos os seus rendimentos irão ser tributados, incluindo os relativos aos 
dividendos, sendo que esta norma apenas visa evitar a dupla tributação económica;

2 – Que não têm de ser iguais os pressupostos da atribuição da isenção de tributação em função de 
uma situação de não residência da de dispensa de retenção na fonte numa situação de residência fiscal 
e, consequentemente, sujeição a tributação pela totalidade dos rendimentos  - cfr. mesmo processo;

d) Em tal informação, pelo Exmo Director -Geral foi aposto o seu parecer de concordância nos 
seguintes termos: Com a minha concordância à consideração de SESEAF, ressalvando que com a 
entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, de 25 de Dez. (OE -2007), a participação nesse capital social 
passou para 15%, mantendo -se as restantes condições, a que o Exmo SEAF apôs o seu despacho de 
Concordo, em 23.2.2007 – cfr. mesmo processo;

e) O despacho supra foi notificado à ora autora pelo ofício 8020, datado de 09.04.2007 – cfr. 
mesmo processo;

f) A petição inicial da presente acção administrativa especial deu entrada neste TCAS em 06.07.2007 
– cfr. carimbo aposto a fls 2 dos presentes autos;

g) Por declarações dos Bancos Espírito Santo, Caixa Geral de Depósitos, SA, Santander Totta, SA, 
Popular Português, SA, e Millennium BCP, durante o ano de 2006, a ora autora movimentou as acções que 
detinha, representativas do capital social da GALP Energia, SGPS, SA, nos termos descritos nos respectivos 
quadros nelas enumerados e que aqui se dão por reproduzidos – cfr. docs. de fls. 70 a 78 dos autos;

h) A ora autora adquiriu em 7.12.2005, 23.663.875 acções representativas de 14,268% do capital 
social da GALP Energia, SGPS, SA, e em 28.12.2005 adquiriu a participação detida pela Portgás, 
correspondente a 72.905 acções, ficando assim a ser titular do total de 14,312% do capital social da 
mesma, percentagem que passou a partir de 29.3.2006 a ser de 13,312%, em 6.9.2006 igualmente de 
13,312%, em 18.9.2006 de 31,612%, em 29.9.2006 igualmente de 31,612%, em 23.10.2006 igualmente 
de 31,612%, em 30.10.2006 de 33,34%, 1.11.2006 igualmente de 33,34%, em 5.12.2006 igualmente de 
33,34% e em 5.1.2007 igualmente de 33,34%  - cfr. doc. de fls 80 a 82 dos autos;

i) A ora autora veio a requerer em 29.9.2008, ao abrigo do disposto no art.º 89.º do CIRC, por 
deter ininterruptamente, durante dois anos, uma participação na GALP Energia, SGPS, SA, não inferior 
a 20% do respectivo capital social, o reembolso da retenção na fonte de € 27.525.146,78, relativo aos 
dividendos atribuídos em 29.9.2006, entre outros, o que lhe foi deferido, tendo aquele sido pago em 
5.1.2009 – cfr. docs. de fls. 280 a 317 dos autos.

Relativamente à legislação interna pertinente ao caso, transcrevem -se também as respectivas 
normas em vigor no ano de 2006.
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Artigo 46º, n.º 1 do CIRC
Eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos
1  - Na determinação do lucro tributável das sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, 

cooperativas e empresas públicas, com sede ou direcção efectiva em território português, são deduzidos 
os rendimentos, incluídos na base tributável, correspondentes a lucros distribuídos, desde que sejam 
verificados os seguintes requisitos:

a) A sociedade que distribui os lucros tenha a sede ou direcção efectiva no mesmo território e 
esteja sujeita e não isenta de IRC ou esteja sujeita ao imposto referido no artigo 7.º;

b) A entidade beneficiária não seja abrangida pelo regime da transparência fiscal previsto no 
artigo 6.º;

c) A entidade beneficiária detenha directamente uma participação no capital da sociedade que 
distribui os lucros não inferior a 10% ou com um valor de aquisição não inferior a (euro) 20000000 
e esta tenha permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da 
colocação à disposição dos lucros ou, se detida há menos tempo, desde que a participação seja mantida 
durante o tempo necessário para completar aquele período.

Artigo 96º, nºs 2 e 3 do CIRC
Regras de pagamento
2  - Há lugar a reembolso ao contribuinte quando:
a) O valor apurado na declaração, líquido das deduções a que se referem os nºs 2 e 4 do artigo 83º, 

for negativo, pela importância resultante da soma do correspondente valor absoluto com o montante 
dos pagamentos por conta;

b) O valor apurado na declaração, líquido das deduções a que se referem os nºs 2 e 4 do artigo 83º, 
não sendo negativo, for inferior ao valor dos pagamentos por conta, pela respectiva diferença.

3  - O reembolso é efectuado, quando a declaração periódica de rendimentos for enviada ou apre-
sentada no prazo legal e desde que a mesma não contenha erros de preenchimento, até ao fim do 3º 
mês imediato ao da sua apresentação ou envio.

Artigo 14º, n.º 3 do CIRC
Outras isenções
3 – Estão isentos os lucros que uma entidade residente em território português, nas condições 

estabelecidas no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho, coloque à disposição de en-
tidade residente noutro Estado membro da União Europeia que esteja nas mesmas condições e que 
detenha directamente uma participação no capital da primeira não inferior a 20% e desde que esta tenha 
permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante dois anos.

Artigo 89º do CIRC
Retenção na fonte — Directiva n.º 90/435/CEE
1  - Há ainda lugar a retenção na fonte, a título definitivo, à taxa geral prevista no n.º 2 do artigo 80.º, rela-

tivamente aos lucros que uma entidade residente em território português, nas condições estabelecidas 
no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho, coloque à disposição de entidade residente 
noutro Estado membro da União Europeia ou de um estabelecimento estável, situado noutro Estado 
membro, de uma entidade residente num Estado membro que esteja nas mesmas condições e que dete-
nha directamente, ou por intermédio de um estabelecimento estável situado no território de um Estado 
membro, uma participação no capital da primeira não inferior a 20% e quando esta participação não 
tenha permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante os dois anos anteriores à data da 
sua colocação à disposição.

2  - Nos casos em que o período de dois anos de detenção, de modo ininterrupto, da participação 
mínima mencionada no número anterior se complete após a data de colocação à disposição dos lucros, 
pode haver lugar à restituição do imposto que tenha sido retido na fonte durante aquele período, a so-
licitação da entidade beneficiária, dirigida aos serviços competentes da Direcção -Geral dos Impostos, 
feita no prazo de dois anos contados da data da verificação dos pressupostos, desde que seja feita a 
prova de que estão observadas as condições estabelecidas no artº 2º da Directiva 90/435 CEE, de 23 
de Julho, e dos demais requisitos exigidos pelo artº 46º, n.º 1.

3  - A restituição deve ser efectuada até ao fim do 3º mês imediato ao da apresentação dos ele-
mentos e informações indispensáveis à comprovação das condições e requisitos legalmente exigidos 
e, em caso de incumprimento desse prazo, acrescem à quantia a restituir juros indemnizatórios a taxa 
idêntica à aplicável aos juros compensatórios a favor do Estado.

5 -  Nestes termos, acorda -se em manter o reenvio prejudicial, ordenar a remessa ao TJUE dos 
elementos por este solicitados (fls. 593) e manter a suspensão da instância.

Sem custas.
Notifique as partes e remeta cópia deste acórdão ao TJUE, já que este responde ao convite cons-

tante de fls. 503.

Lisboa, 1 de Junho de 2011.  — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão 
de Pinho. 
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 Acórdão de 1 de Junho de 2011.

Assunto:

Esclarecimento de Acórdão. artigos 669.º e 732.º do Código de Processo Civil.

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.

Processo n.º 981/10  -30.
Recorrente: Rodrimouro  - Carpintaria e Serralharia. Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RODRIMOURO – CARPINTARIA E SERRALHARIA, LDA, recorrente nos presentes autos, 

notificada do nosso acórdão do passado dia 6 de Abril (de fls. 131 a 1399), vem, nos termos de fls. 145 
a 151 dos autos, ao abrigo do art.669.º, n.º1, alínea a) do C.P.C., requerer esclarecimentos sobre o 
mesmo, já que se afigura à Recorrente, no seu modesto entendimento, que do mesmo evidenciam -se 
matérias que ainda se encontram assaz controvertidas.

Termina pedindo que nos pronunciemos sobre o presente esclarecimento e, em decorrência do 
qual, atribuam provimento ao recurso interposto pela ora Requerente, com todas as demais conse-
quências legais (fls. 151 dos autos).

2 – Notificada a Fazenda Pública (fls. 152 dos autos), veio esta responder nos termos de fls. 154 
concluindo no sentido do indeferimento do requerido.

Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
3 – Apreciando
Dispõe o artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do Código de Processo Civil (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, recursos n.ºs 13491 e 22648, respectivamente).

Como ensina José Alberto dos Reis (Código de Processo Civil Anotado, volume V, pp. 151 e 153, 
“a sentença é obscura quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua, quando 
alguma passagem se preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que o Juiz quis dizer; 
no outro, hesita -se entre dois sentidos diferentes e porventura opostos.

Ora, para poder ser atendido o requerimento de aclaração, necessário é que se aponte, concre-
tamente, a obscuridade ou ambiguidade, cujo esclarecimento se pretende, e que se trate realmente de 
vício que prejudique a compreensão da sentença.

No caso dos autos, porém, nenhuma obscuridade ou ambiguidade é apontada ao acórdão cujo 
esclarecimento se requer, além de que o teor do requerimento da requerente é bem revelador de que a 
requerente compreendeu integralmente o sentido e alcance da decisão, embora com ela se não conforme 
(daí que persista no pedido de provimento do recurso).

Ora, não sendo o acórdão ininteligível e não se prestando a interpretações diferentes, antes expli-
citando claramente as razões da decisão, manifesto é que nenhum esclarecimento haverá que prestar, 
pelo que o requerimento será indeferido.

Decisão –
4  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.
Custas pela requerente, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 UC (s).

Lisboa, 1 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Recusa de recebimento de requerimento. Processo executivo. Anulação de venda. 
Omissão de indicação de valor da causa.

Sumário:

 I — O procedimento de anulação de venda inserto em processo executivo fiscal define-
-se como um incidente processual, posto que estranho à sua normal tramitação.

 II — Definindo -se como tal, o requerimento de anulação de venda não tem necessaria-
mente de indicar o respectivo valor (artigo 316.º, n.º 1 do CPC).

Processo n.º 14/11 -30.
Recorrente: Maria Amália Jesus Carvalho Cunha.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Maria Amália Jesus Carvalho Cunha, melhor identificada nos autos, não se conformando com 
a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou improcedente a reclamação que 
deduziu contra o acto da secretaria daquele Tribunal que, com fundamento em falta de indicação do 
valor da acção, recusou o recebimento da petição inicial de anulação da venda em processo executivo, 
dela veio interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

I — A sentença recorrida entende que no requerimento de anulação de venda em processo de 
execução fiscal é necessário indicar o valor da causa.

II — Contudo, salvo o devido, a decisão incorre em erro de julgamento
III — O requerimento de anulação da venda é apresentado no âmbito de uma acção executiva
IV — Por isso, o requerente quando não indique tal valor está a aceitar o valor da execução.
V — O que se compreende, pois estamos apenas perante um incidente processual, ou seja, uma 

circunstância estranha ao desenrolar do processo, que embora tenha fins específicos não deixam de 
ser limitados.

VI — Na resolução do problema há que também recorrer ao art. 257.º do CPPT e à teleologia 
que subjaz de tal normativo.

VII — A decisão recorrida viola o 305.º, n.º 1, 474º, do CPC e art. 6.º e 257.º do CPPT.
VIII — Em suma, não é necessária a indicação do valor da causa no incidente de anulação da 

venda.
2 – A Fazenda Publica não contra -alegou.
3  – O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4  – A decisão sob recurso, julgando improcedente a reclamação deduzida, manteve a recusa de 

recebimento por parte de secretaria da petição inicial de pedido de anulação de venda em processo 
executivo, com fundamento na falta de indicação do valor da venda.

O assim decidido fundou -se no facto de na petição ter sido omitido o valor da acção, o que 
configuraria motivo para a respectiva recusa pela secretaria de acordo com o disposto na alínea e) do 
artigo 474.º do CPC.

Insurgindo -se contra essa decisão, a recorrente vem defender que se está perante um incidente 
processual no requerimento de anulação de venda e daí que, não se indicando o valor da acção, se está 
a aceitar o valor da execução.

Vejamos.
É incontroverso que o procedimento de anulação de venda inserto em processo executivo fiscal 

(artigo 257.º do CPPT) se define como um incidente processual, posto que estranho à sua usual tramitação.
Ora, definindo -se como tal, o requerimento de anulação não tem necessariamente de indicar o 

respectivo valor, entendendo -se no caso de omissão como seu valor o dado à execução, podendo, porém, 
a parte contrária impugnar esse valor com fundamento em o incidente ter um valor diverso do da exe-
cução, como expressamente se prevê no n.º 1 do artigo 316.º do CPC, aplicável “ex vi” da alínea e) do 
artigo 2.º do CPPT - cfr.neste sentido Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, a fls. 594, 
em anotação ao artigo 257.º.

Em face do exposto, a decisão recorrida não pode manter -se.
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Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando, em consequência, a decisão 
recorrida e, deferindo a reclamação apresentada, anular o acto reclamado.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Junho de 2011.  — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Contrato -promessa. Eficácia real.

Sumário:

 I — A celebração de contrato -promessa de compra e venda com eficácia real não obsta 
à penhora e venda do bem no processo executivo; apenas obriga a que o direito 
de aquisição de que goza o promitente comprador seja atendido no momento da 
realização da venda executiva, em conformidade com o preceituado no artigo 903.
º do Código de Processo Civil.

 II – Por outro lado, a celebração do contrato prometido, em momento posterior ao 
registo da penhora, também não obsta à venda do bem no processo executivo, 
dado que os actos de disposição dos bens penhorados são inoponíveis em relação 
à execução.

Processo n.º 25/11 -30.
Recorrente: João Paulo Carvalho Vilarandelo Morais.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. JOÃO PAULO CARVALHO VILARANDELO MORAIS, com os demais sinais dos autos, 
recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Penafiel, que julgou improcedente a reclamação que deduziu contra o acto de indeferimento 
do pedido de cancelamento da venda do imóvel penhorado na execução fiscal n.º 1848200301006688 
e apensos, em que é executada Cristina Raquel Sousa Coelho Machado, e consequente cancelamento 
dessa penhora, face à celebração de contrato -promessa de compra e venda com eficácia real sobre o 
imóvel em data anterior à penhora e sua posterior aquisição pelo reclamante.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1.ª O reclamante celebrou contrato promessa com eficácia real em 30 de Janeiro de 2007.
2.ª Procedeu ao seu registo na Conservatória do Registo Predial em 13 de Fevereiro de 2007  - cfr. 

doc. n.º1 da p.i.
3.ª Só em 22 de Maio de 2007 é que o Serviço de Finanças procedeu à penhora, que a registou 

em 5 de Junho de 2007  - cfr. doc. n.º 1 da p.i.
4.ª Em 20 de Julho de 2007, o reclamante adquiriu, por escritura o prédio, que registou em 18 de 

Fevereiro de 2010  - cfr. doc. n.º 1 da p.i.
5.ª A douta decisão apenas se baseou no acto da penhora, quando o reclamante alegara que o acto 

que ordenou a venda em processo executivo era ilegal.
6.ª Não considerou a douta decisão que a cláusula da eficácia real torna inoponível ao reclamante 

quaisquer outros actos praticados posteriormente ao seu registo, ou considerou mal, violando o disposto 
no art.º 413.º CC.

7.ª Ao ordenar a execução, errou também a douta decisão, porquanto a mesma não poderá pros-
seguir, pois há oponibilidade erga omnes, por se estar perante contrato promessa com eficácia real e 
posteriormente a respectiva escritura de aquisição.

8.ª Assim, errou a douta decisão, violando, entre o mais, o disposto no art.º 413º CC.
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser negado 

provimento ao recurso, por entender, em suma, que apesar de a promessa de venda de imóvel com 
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eficácia real ser oponível erga omnes, determinando a invalidade e ineficácia dos actos jurídicos pra-
ticados em sua violação (art. 413º C Civil), o certo é que os actos de disposição ou oneração dos bens 
penhorados são ineficazes em relação ao exequente (art. 819º C Civil), pelo que a tutela do interesse 
do promitente comprador só pode ser assegurada com a possibilidade de venda directa no processo 
de execução fiscal, sendo o preço da venda afecto à satisfação do crédito exequendo e dos eventuais 
créditos reclamados e graduados (art. 903º CPC).

1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre decidir as questões colocadas.

2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
a. 17.07.2003 foi instaurada contra a executada Cristina Raquel de Sousa Coelho Machado a 

execução fiscal n.º1848200301006681  - cfr. doc. de fls. 139 dos autos.
b. Por dívidas referentes a IVA, respeitantes aos períodos de tributação de 08.03T, 08.06T e 

08.09T, no valor global de 23.719,20 Euros, sendo 20.834,41 euros respeitantes à quantia exequenda 
 - cfr. docs. de fls. 24 e 25 dos autos.

c. Em 11.12.2006 foi efectuado um pedido de penhora automática respeitante a um imóvel (fracção 
autónoma), prédio inscrito na matriz urbana sob o art.º 5013º - E, com o valor patrimonial de 25.410,36 
Euros, localizado na Rua Ferreira de Castro, n.º 87, inscrito na matriz predial da freguesia de Águas 
Santas, concelho da Maia, sob o artigo 5013 -E, e descrito na Conservatória do Registo Predial da Maia 
sob o n.º 00966/120888  - cfr. doc. de fls. 139 a 140 dos autos.

d. Em 30.01.2007, entre a Executada, na qualidade de promitente -vendedora, e o Reclamante, na 
de promitente -comprador, foi celebrado contrato -promessa de compra e venda de uma fracção autónoma 
designada pela letra “E”, sita na freguesia de Águas Santas, concelho da Maia, inscrita na matriz sob 
o artigo 5013º, pelo preço de 40.000,00 Euros, ao qual os outorgantes declararam atribuir eficácia real 
nos termos do artigo 413º do Código Civil — cfr. doc. de fls. 16 a 18 dos autos.

e. Em 13.02.2007 o Reclamante procedeu ao registo da referida promessa de venda na Conser-
vatória do Registo Predial da Maia pela apresentação n.º 43/20070213 -E.

f. Em 22.05.2007 foi efectuado pelo Serviço de Finanças o auto de penhora manual do referido imóvel.
g. Em 05.06.2007 foi registada a penhora do imóvel pelo Serviço de Finanças na respectiva Con-

servatória do Registo Predial pela apresentação n.º 43/20070605.
h. Em 20.07.2007 foi elaborado o contrato de compra e venda entre a Executada, na qualidade 

de vendedora, e o Reclamante, na qualidade de comprador referente ao mencionado imóvel  - cfr. doc. 
de fls. 12 a 14 dos autos.

i. Em 30.01.2008 foi proferida sentença no âmbito do processo de Embargos de Terceiro n.º454/
07.4BEPNF, que correu os seus termos pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, em que o 
Reclamante interveio na qualidade de Embargante, tendo os mesmos sido julgados improcedentes e 
mantida a penhora nos seus precisos termos  - cfr. doc. de fls. 152 a 157 dos autos.

j. Não se conformando com o teor da referida sentença, em 07.05.2009 o ora Reclamante dela 
interpôs recurso para o TCA Norte, tendo vindo a ser declarada a sua improcedência em razão da sua 
incompetência em razão da hierarquia  - cfr. teor da informação de fls. 68 dos autos.

l. Em 22.01.2010 a Executada foi notificada da marcação de venda do referido imóvel, na quali-
dade de executada e fiel depositaria  - cfr. doc. de fls. 141 a 143 dos autos.

m. Em 26.01.2010 o ora Reclamante apresentou um requerimento no Serviço de Finanças de 
Paredes a requerer o cancelamento da venda e penhora  - cfr. doc. de fls. 73 dos autos.

n. Em 09.02.2010 foi proferido despacho de indeferimento do referido requerimento.
o. Em 22.02.2010 foi apresentada a presente Reclamação.
3. A questão em análise no presente recurso consiste em saber se o direito do promitente -comprador 

sobre bem imóvel, no caso de ter sido celebrado contrato -promessa de compra e venda com eficácia real 
registado em momento anterior ao registo da penhora e de posteriormente ter sido celebrado o contrato 
prometido, pode obstar à venda do imóvel no processo de execução fiscal.

Na execução fiscal, o ora Recorrente solicitou ao Chefe do Serviço de Finanças a revogação do 
despacho determinativo da venda do prédio penhorado, com o consequente cancelamento da respectiva 
penhora, argumentando ser ele o titular do direito de propriedade sobre o prédio face ao contrato -promessa 
com eficácia real e posterior contrato de compra e venda celebrado com a executada – cfr. fls. 73.

O Chefe do Serviço de Finanças indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação: «...verifica -se que 
a transmissão ocorreu em data posterior ao registo da penhora e porque os actos de alienação serão ino-
poníveis à execução nos termos do art.º 819.º do Código Civil, mantendo a vendo do imóvel penhorado.».

Desta decisão foi interposta reclamação para Tribunal, tendo em vista a sua anulação por ilegali-
dade, na medida em que o Reclamante continua a sustentar que o contrato -promessa de compra e venda 
com eficácia real devidamente registado antes do registo da penhora, bem como o contrato prometido 
posteriormente celebrado, prevalecem sobre a penhora e são oponíveis a terceiros.

A decisão recorrida julgou improcedente a reclamação, argumentando que «Nos termos do 
artigo 819º do Código Civil, sem prejuízo das regras de registo, são inoponíveis à execução os actos 
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de disposição, oneração ou arrendamento dos bens penhorados. De acordo com a abundante jurispru-
dência citada em anotação a esse preceito legal (Abílio Neto, Código Civil anotado, 2006, 782 e 783), 
o executado continua, não obstante a penhora, a poder dispor dos bens penhorados, embora os actos 
de disposição registados depois do registo de penhora sejam ineficazes em relação ao exequente.

Por consequente a execução deverá prosseguir como se o direito penhorado não tivesse sido objecto 
de ulterior venda. A penhora gera a indisponibilidade dos bens penhorados relativamente ao processo 
executivo, mas não afecta a validade dos actos praticados em relação a terceiros, actos que somente 
são ineficazes face ao exequente. É ineficaz em relação ao exequente a venda do imóvel penhorado 
feita pelo executado se o registo da penhora é anterior ao registo de aquisição da propriedade.

Com o disposto neste artigo pretende -se que não sejam prejudicados os fins da execução; assim 
embora o devedor executado possa livremente alienar os bens penhorados, tais actos não têm reflexos 
na execução, que prossegue como se esses bens pertencessem ao executado. Este não perde o direito 
de propriedade sobre os bens, mas a penhora cria um vínculo de carácter processual que limita aquele 
direito a fim de que possam ser satisfeitos os direitos do exequente.

O executado mantém a propriedade e disponibilidade jurídica do imóvel penhorado pelo que os 
actos de disposição ou oneração são validos, menos em relação à execução, para a qual são havidos 
como se não existissem.

Pelo exposto parece não haver dúvidas que o processo de execução fiscal pode prosseguir com 
a venda do imóvel penhorado tal como decidiu o Órgão de execução fiscal.».

Discordando do assim decidido, vem o Recorrente sustentar que a sentença incorreu em erro 
de julgamento, por errada interpretação do artigo 413.º do Código Civil, já que a cláusula de eficácia 
real constante do contrato -promessa torna inoponível ao reclamante quaisquer outros actos praticados 
posteriormente ao seu registo, designadamente o acto da penhora.

Vejamos.
É inequívoco que o contrato -promessa de compra e venda que o ora Recorrente celebrou com a 

Executada é dotado de eficácia real e foi registado em data anterior ao registo da penhora, pelo que o 
seu direito de aquisição é oponível a um terceiro adquirente cujo direito se não ache registado antes do 
registo desse contrato -promessa, na medida em que goza de eficácia relativamente a terceiros (eficácia 
externa ou erga omnes).

Convirá, porém, recordar que o contrato -promessa apenas cria a obrigação de contratar, a que 
corresponde o direito de crédito da contraparte de exigir o seu cumprimento. Produz, assim, mero efeito 
obrigacional de concluir um futuro contrato (no caso, de compra e venda), sem produzir efeitos reais.

Com efeito, dele não nascem direitos reais; mesmo que as partes lhe atribuam eficácia real nos 
termos previstos no artigo 413.º do C.Civil, tal não significa que o contrato -promessa seja translativo 
ou constitutivo de tais direitos  - papel que cabe, somente, ao contrato definitivo. A eficácia real apenas 
acrescenta ao comum contrato -promessa  - previsto no artigo 410.º do C.Civil  - que o direito à celebração 
do contrato prometido, além da eficácia inter -partes, se imponha perante terceiros.

O que significa que o legislador visou apenas, com o contrato -promessa dotado de eficácia real, 
proteger aquele que tem um direito à aquisição ou constituição de um direito real contra o titular registal 
inscrito, afastando o perigo de esse direito ser frustrado por actos de alienação ou de oneração poste-
riormente registados, pois que ao reconhecer -lhe eficácia erga omnes viabilizou a execução específica 
mesmo nesses casos (ao contrário do que sucederia num contrato -promessa sem eficácia real, onde o 
promitente comprador não pode pedir a execução específica no caso de o promitente vendedor vir a 
celebrar o contrato prometido com um terceiro, restando -lhe o direito a uma indemnização).

Assim sendo, a celebração de contrato -promessa com eficácia real, enquanto instrumento jurídico 
que se limita a conferir o direito à celebração do contrato prometido, não obsta à penhora e venda do 
bem no processo executivo; apenas obriga a que esse direito seja reconhecido no processo de execução, 
isto é, que o direito de aquisição de que goza o promitente comprador seja atendido no momento da 
realização da venda executiva.

Aliás, a penhora nem sequer contende com o direito à aquisição ou constituição de um direito 
real sobre o bem, já que apenas o torna indisponível, não impedindo a execução especifica do contrato-
-promessa, pois, como ressalta do preceituado no artigo 903.º do Código de Processo Civil, se o bem tiver 
sido prometido vender em contrato -promessa com eficácia real, o promitente comprador pode exercer 
o direito de execução específica no processo de execução fiscal, sendo -lhe feita directamente a venda, 
dado que ele dispõe de um direito real de aquisição sobre o bem penhorado que foi colocado à venda.

Como refere JORGE LOPES DE SOUSA, no seu Código de Procedimento e de Processo Tributário 
anotado e comentado, volume II, pág. 559, o direito do promitente comprador pode ser atendido no 
processo de execução fiscal (mediante venda directa, nos termos do artigo 903.º do CPC) se o registo 
da promessa for anterior ao registo da penhora ou arresto e dos direitos reais de garantia.

Por outro lado, o facto de ter sido celebrado o contrato prometido, em momento posterior à penhora, 
não obsta à venda do bem no processo de execução fiscal, pois, como se deixou explicado na decisão 
recorrida, os actos de disposição dos bens penhorados são inoponíveis em relação à execução.
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Como se deixou explicado no acórdão proferido por esta Secção de Contencioso Tributário, em 6 
de Abril de 2011, no Processo n.º 249/11, «O artigo 819.º do CC dispõe, com efeito, que, sem prejuízo 
das regras do registo, são inoponíveis em relação à execução os actos de disposição, oneração ou ar-
rendamento dos bens penhorados. No caso em apreço, embora o contrato promessa com eficácia real 
tenha sido registado antes da penhora, como resulta do probatório, o certo é que o contrato prometido 
de compra e venda foi celebrado em data muito posterior à da penhora e do respectivo registo. Ou 
seja, a executada procedeu à venda do prédio já penhorado nos autos de execução fiscal, mediante a 
celebração do contrato prometido, em data posterior à penhora e seu registo.

Daí que, por força do que dispõe o citado artigo 819.º do CC, tal acto de disposição seja inopo-
nível à execução, não colhendo a alegação do reclamante de que os efeitos deste acto de disposição 
se retroagem à data da celebração do contrato promessa.

E, assim sendo, será de prosseguir o processo de execução fiscal com a designação de dia e hora 
para a venda do imóvel penhorado, como bem se entendeu na decisão recorrida.

De referir, porém, que (...) a posição do promitente comprador sempre estará salvaguardada, 
pois, atento o disposto no artigo 903.º do CPC, a quem queira exercer o direito de execução específica, 
a venda ser -lhe -á feita directamente. (...)».

Nesta conformidade, a sentença não merece a censura que lhe é dirigida, improcedendo todas as 
conclusões do recurso.

4. Nestes termos, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — António 
Calhau. 

 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Caducidade da garantia. Meio processual adequado ao pedido de indemnização. 
Prescrição do direito à indemnização.

Sumário:

 I — De acordo com os nºs 1 e 4 do art. 183º -A do CPPT e com o n.º 3 do art. 53º da 
LGT, a verificação da caducidade da garantia prestada para suspensão de processo 
de execução fiscal e a indemnização pelos encargos com a garantia dependem da 
decorrência de determinado prazo sem decisão no processo ou no procedimento 
e da inexistência de motivo imputável ao interessado nesse atraso.

 II — O pedido autónomo de indemnização, previsto no art. 53º, n.º 3 da LGT, sendo 
embora admissível por opção do interessado, não é imposto por lei, pelo que nada 
obsta a que o faça no requerimento de verificação da caducidade da garantia.

 III –  A lei não estabelece qualquer prazo para o interessado requerer a caducidade da 
garantia.

 IV – O direito de indemnização por caducidade de garantia consubstancia responsabili-
dade civil extracontratual emergente de acto de gestão pública (demora excessiva 
na tramitação de processo administrativo ou judicial), sendo -lhe aplicável, em 
matéria de prescrição, o disposto no art. 498º, n.º 1 do CCivil, “ex vi” do art. 5º, 
n.º 1 do DL n.º 48051, de 21/11/1967.

 V – Esse prazo de prescrição  - três anos  - é contado a partir da data em que o lesado 
teve conhecimento do direito que lhe compete, o que, no caso da caducidade da 
garantia, ocorre na data em que se completou o prazo de três anos relativo à 
respectiva caducidade.

Processo n.º 54/11 -30.
Recorrente: Município de Lisboa.
Recorrido: Sociedade Construtora de Obras Gerais, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves  - por vencimento.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1. Por despacho do Relator de fls. 94/100, proferido em 10 de Março de 2011 ao abrigo do disposto 

nos arts. 700º, n.º 1, alínea c) e 705, ambos do CPC, foi negado provimento ao recurso interposto pela 
Fazenda Pública da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Lisboa que, por despacho de 23.03.2009, que 
constitui fls. 18/21 dos autos, julgou verificada a caducidade da garantia bancária n.º D 7799 do BIC, 
prestada por Sociedade Construtora de Obras Gerais, Ldª.

2. Notificadas as partes daquele despacho do Relator, veio a recorrente Fazenda Pública reclamar 
para a conferência.

3. A recorrida veio pronunciar -se no sentido do indeferimento da reclamação por falta de demons-
tração da ilegalidade e do prejuízo ou agravo causado pelo despacho do Relator.

4. Antes de mais cabe apurar se esta reclamação deve seguir para a conferência.
4.1. Dispõe o art. 700º, n.º 1, alínea c) do CPC que:
“1 - O juiz a quem o processo for distribuído fica a ser o relator, incumbindo -lhe deferir todos os 

termos do recurso até final, designadamente:
(…)
c) Julgar sumariamente o objecto do recurso, nos termos previstos no artigo 705º”
E acrescenta o art. 705º do mesmo diploma que “Quando o relator entender que a questão a 

decidir é simples, designadamente por ter já sido jurisdicionalmente apreciada, de modo uniforme e 
reiterado, ou que o recurso é manifestamente infundado, profere decisão sumária, que pode consistir 
em simples remissão para as precedentes decisões, de que se juntará cópia”.

Porém, determina ainda o art. 700º, nos seus nºs 3, 4 e 5 que:
“3  - Salvo o disposto no artigo 688º, quando a parte se considere prejudicada por qualquer despa-

cho do relator, que não seja de mero expediente, pode requerer que sobre a matéria do despacho recaia 
um acórdão; o relator deve submeter o caso à conferência, depois de ouvida a parte contrária.

4  - A reclamação deduzida é decidida no acórdão que julga o recurso, salvo quando a natureza 
das questões suscitadas impuser decisão imediata, sendo, neste caso, aplicável, com as necessárias 
adaptações, o disposto nos nºs 2 a 4 do artigo 707º.

5  - Do acórdão da conferência pode a parte que se considere prejudicada recorrer nos termos 
previstos na segunda parte do n.º 4 do artigo 721º.”

Sendo assim, a parte que se considerar prejudicada com o despacho de relator pode requerer que 
sobre a mesma matéria recaia acórdão, pelo que o processo será remetido à conferência, ouvida a parte 
contrária.

4.2. A questão colocada pela recorrida é a de saber se o prejuízo se traduz apenas em a parte “ficar 
vencida” ou se é necessário esta alegar e demonstrar que o despacho do relator lhe causou prejuízo.

Não se ignora que o Prof. José Alberto dos Reis  - CPC  - Vol. V, em anotação ao art. 700º do CPC e 
variada jurisprudência do STJ, referem que a parte que reclamar para a conferência deve alegar e provar 
o prejuízo causado pelo despacho do Relator. E concorda -se com este entendimento, se considerarmos 
que à data dos comentários e acórdãos não estava prevista a possibilidade de o relator conhecer do ob-
jecto do recurso. Então, justificava -se que, proferido despacho que não fosse de mero expediente pelo 
Relator  - por exemplo indeferimento de requerimento de junção de documentos relevantes, declaração 
de suspensão da instância, indeferimento de diligências  - a parte na reclamação para a conferência 
tivesse de alegar e provar em que medida era prejudicada pelo referido despacho de relator. Porém, 
com a actual redacção do art. 700º do CPC, o Relator pode conhecer do objecto do recurso, isto é, pode 
apreciar o seu mérito, o que sucedeu no caso dos autos.

Ora, tendo a recorrente ficado vencida porque o Relator, ao conhecer do recurso, confirmou a 
decisão de 1ª instância, desde logo resulta evidente o prejuízo. Por outro lado, é sabido que do despacho 
do Relator não é admissível recurso. Assim, o vencido tem direito a que sobre o objecto do recurso seja 
proferido acórdão, do qual, eventualmente poderá recorrer em sede de oposição de acórdãos.

4.3. Sendo assim passa -se de imediato se passará a conhecer do objecto do recurso.
4.3.1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Lisboa que, por 

despacho de 23/3/2009, que constitui fls. 18/21 dos autos, julgou verificada a caducidade da garantia 
bancária n.º D 7799 do BIC, prestada por Sociedade Construtora de Obras Gerais, Ldª no processo de 
execução fiscal n.º 12967/05 da Câmara Municipal de Lisboa.

4.3.2. Apresentou, para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª)  - O presente recurso tem por objecto o douto despacho proferido em 23 de Março de 2009 nos 

autos de oposição à execução n.º 12967/95 -A.
2ª)  - O prazo de caducidade da garantia, fixado em três anos nos termos do n.º 1 do artigo 183º -A, 

do Código de Procedimento e de Processo Tributário, completou -se em 5 de Julho de 2004.
3ª)  - O pedido de reconhecimento da caducidade da garantia deveria ter sido formulado perante 

o órgão de execução fiscal onde correm os correspondentes autos de execução fiscal, ao abrigo do dis-
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posto no artigo 7º, do Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, que aprovou o C.P.P.T. e do artigo 6º, 
da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho.

4ª)  - Porque a garantia foi prestada no processo de execução fiscal (cfr. fls. 9 e 10, do Processo 
n.º 12967/95), a eventual intervenção judicial apenas teria lugar posteriormente, em caso de indeferi-
mento da pretensão do executado, mediante utilização do meio processual previsto no artigo 276º, do 
C.P.P.T., a saber, a reclamação do acto do órgão de execução fiscal.

5ª)  - O pedido de verificação da caducidade da garantia prestada para suspender o processo de 
execução, constituindo um incidente anómalo no processo de oposição à execução fiscal, visa, tão -só, 
em caso de procedência do mesmo, permitir que o processo de execução fiscal se mantenha suspenso, 
independentemente de garantia, até que haja decisão transitada em julgado sobre a oposição à execu-
ção.

6ª)  - O Oponente não pode, através de um incidente anómalo deduzido no processo de oposição 
à execução, obter um efeito tão amplo como a condenação da Administração tributária no pagamento 
de uma indemnização por força da caducidade da garantia.

7ª)  - Na medida em que o meio processual utilizado pelo Oponente é inadequado para apreciar o 
pedido de reconhecimento do direito à indemnização, o douto despacho recorrido pecou ao apreciar o 
respectivo mérito, violando o disposto no n.º 2, do artigo 493º e na alínea e), do n.º 1, do artigo 288º, 
do Código de Processo Civil, ambos aplicáveis ao processo judicial tributário por força da alínea e), do 
artigo 2º, do C.P.P.T., pelo que deverá manter -se apenas na parte respeitante à declaração de caducidade 
da garantia, devendo ser revogado em tudo o que extravase esse âmbito.

8ª)  - Não obstante o meio processual utilizado não ser o adequado para apreciar a existência do 
direito à indemnização por força da caducidade da garantia prestada para suspender o processo de exe-
cução fiscal, sempre se dirá que o referido direito à indemnização prescreveu por força do não exercício 
no prazo legalmente previsto para o efeito.

9ª)  - À data em que ocorreu a caducidade da garantia prestada para suspender o processo de exe-
cução fiscal vigorava o regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais 
pessoas colectivas públicas previsto no Decreto -Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967, sendo que 
nos termos do respectivo artigo 5º e do nº. 1, do artigo 498º, do Código Civil, por remissão daquele, o 
direito de indemnização prescreve no prazo de três anos a contar da data em que o lesado teve conhe-
cimento do direito que lhe compete.

10ª)  - A Recorrente considera que esta parte do douto despacho merece reparo em três aspectos:
a) Quando considera que o pedido de indemnização pelos custos suportados com a prestação da 

garantia apenas pode ser exercido após reconhecimento da caducidade pelo tribunal;
b) Quando faz depender o exercício do direito à indemnização da decisão proferida na oposição 

à execução;
e) Quando conta o prazo de prescrição do direito à indemnização a partir do reconhecimento da 

caducidade da garantia.
11ª)  - Os efeitos decorrentes do decurso do tempo previstos no artigo 183º -A, do C.P.P.T., são 

dois, a saber, a caducidade da garantia prestada para  - suspender o processo de execução fiscal e, em 
decorrência deste, o nascimento do direito à indemnização pelos custos suportados com a prestação 
da garantia.

12ª)  - O n.º 4, do artigo 183º -A, faz depender o efeito previsto na alínea a), do parágrafo anterior, 
de requerimento do interessado e verificação dos pressupostos pela entidade competente para o efeito 
 - Administração ou Tribunal, consoante o caso  - estabelecendo um prazo cominatório para a decisão 
 - 30 dias, sob pena de deferimento tácito (cfr. n.º 5).

13ª)  - O artigo 183º -A, do C.P.P.T. nada diz em relação ao prazo dentro do qual o contribuinte 
deverá exercer o direito à indemnização nascida ao abrigo do respectivo n.º 6.

14ª)  - O facto constitutivo do direito à indemnização é a caducidade da garantia e este efeito en-
contra fundamento na necessidade de certeza e segurança jurídica das relações jurídicas, verificando -se 
automaticamente, sem necessidade de reconhecimento por acto da administração ou decisão judicial.

15ª)  - O legislador, ao estabelecer este regime da caducidade da garantia teve em mente a prevenção 
da imposição ao contribuinte de um encargo oculto por razões que lhe são alheias.

16ª)  - Se, para efeitos de manutenção da suspensão do processo de execução fiscal se toma ne-
cessária a verificação dos pressupostos da caducidade, porque a lei o prevê expressamente, os restantes 
efeitos decorrentes da caducidade da garantia prestada para suspender o processo de execução fiscal 
não deverão aguardar pela verificação dos pressupostos da mesma caducidade, que como dissemos 
supra, operou por força do mero decurso do prazo previsto na norma.

17ª)  - O n.º 6 do artigo 183º -A, do C.P.P.T. confere, de imediato o direito à indemnização pelos 
custos suportados com a prestação da garantia, mas não estabelece qualquer prazo para o contribuinte 
exercer o seu direito, nem faz depender o mesmo da procedência ou improcedência da pretensão do 
Oponente.
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18ª)  - A partir do dia 5 de Julho de 2004, o Oponente encontrava -se em condições de exercer o 
respectivo direito à indemnização, sendo que o exercício atempado, de tal direito teria obstado a custos 
adicionais de manutenção da garantia prestada.

19ª)  - Nos termos n.º 1, do artigo 306º, do Código Civil, encontra -se preenchido pressuposto legal, 
para contagem do prazo de prescrição para o exercício do direito à indemnização contido no n.º 6, do 
artigo 183º -A, do C.P.P.T.

20ª)  - O prazo de prescrição do direito de indemnização começou a correr em 5 de Julho de 2004 
e, atendendo ao regime jurídico supra mencionado, decorridos três anos sobre essa data, esse direito 
prescreveu em 5 de Julho de 2007 por força do seu não exercício.

21ª)  - Os mesmos motivos que justificaram o aditamento do artigo 183º -A ao C.P.P.T.  - prevenir a 
imposição ao contribuinte de um encargo oculto por razões que lhe são alheias  - e a certeza e segurança 
das ‘relações jurídicas, deverão, por maioria de razão, e com a devida adaptação ao sujeito passivo da 
obrigação de pagamento da indemnização, aplicar -se ao dever de indemnizar o contribuinte.

22ª)  - A Oponente não pode, em 26 de Novembro de 2008, decorridos mais de quatro anos sobre 
o facto constitutivo do direito, no momento em que lhe apraz, pedir uma indemnização pelos custos 
decorrentes da manutenção de uma garantia que não cancelou anteriormente por inércia sua.

23ª)  - A inércia da Oponente conduziu à prescrição do direito de ser ressarcido pelos custos su-
portados com a prestação da garantia.

24ª)  - O douto despacho recorrido errou ao determinar que o direito à indemnização tem como 
requisito prévio a declaração de caducidade da garantia e ao considerar tempestivo o respectivo pedido 
de indemnização, violando, em consequência, o disposto no n.º 6, do artigo 183º -A, do C.P.P.T. e nos 
artigos 498º, n.º 1, e 306º, do Código Civil, aplicáveis por força do regime de responsabilidade civil 
extracontratual previsto no Decreto -Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967.

Nestes termos se conclui, invocando o douto suprimento de V. EXas., pelo pedido de revogação 
parcial do despacho proferido em 23 de Março de 2009, mantendo apenas a parte respeitante à decla-
ração de caducidade da garantia prestada para suspender o processo de execução fiscal e revogando 
tudo o que extravase esse âmbito;

 - caso assim não se entenda, deverá ser indeferido o pedido de pagamento de indemnização 
decorrente da referida caducidade da garantia, por prescrição do respectivo direito, nos termos conju-
gados dos artigos n.º 6, do artigo 183º -A, do C.P.P.T. e dos artigos 498º, n.º 1, e 306º, do Código Civil, 
aplicáveis por força do Decreto -Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967, para que assim se faça a 
já costumada JUSTIÇA.

4.3.3. Cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
3. As questões a apreciar no presente recurso são as seguintes:
a) Inadequação do meio processual (conclusões 1ª a 7ª);
b) Prescrição do exercício do direito a indemnização (conclusões 8ª a 23º).
Comecemos por apreciar a 1ª questão.
3.1. Entende a recorrente que o pedido de verificação da caducidade da garantia prestada para 

suspender o processo de execução, visa, tão -só, em caso de procedência do mesmo, permitir que o 
processo de execução fiscal se mantenha suspenso, independentemente de garantia, até que haja decisão 
transitada em julgado sobre a oposição à execução.

Deste modo, o oponente não pode, através de um incidente anómalo deduzido no processo de 
oposição à execução, obter um efeito tão amplo como a condenação da Administração tributária no 
pagamento de uma indemnização por força da caducidade da garantia, pelo que deverá manter -se a 
decisão apenas na parte respeitante à declaração de caducidade da garantia, devendo ser revogada em 
tudo o que extravase esse âmbito.

Na decisão recorrida, por sua vez, entendeu -se que foi usado o meio processual adequado e que 
a indemnização resulta das disposições conjugadas dos arts. 183º -A, n.º 6 do CPPT (na redacção então 
em vigor) e 53º, nºs. 3 e 4 da LGT.

Ora, desde já se dirá que é de manter a decisão recorrida nesta parte.
3.1.1. Com efeito, o artº 183º -A do CPPT, estabelecia nos seus nºs 1, 4 e 5, o seguinte:
“1  - A garantia prestada para suspender a execução em caso de reclamação graciosa, impugnação 

judicial, recurso judicial ou oposição caduca se a reclamação graciosa não estiver decidida no prazo 
de um ano a contar da data da sua interposição ou se na impugnação judicial, ou oposição não tiver 
sido proferida decisão em 1ª instância no prazo de três anos a contar da data da sua apresentação.

2  - Os prazos referidos no número anterior são acrescidos em seis meses quando houver recurso 
a prova pericial.

3  - O regime do n.º 1 não se aplica quando o atraso resulta de motivo imputável ao reclamante, 
impugnante, recorrente ou executado.

4  - A verificação da caducidade cabe ao tribunal tributário de 1ª instância onde estiver pen-
dente a impugnação, recurso ou oposição, ou, nas situações de reclamação graciosa, ao órgão com 
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competência para decidir a reclamação, devendo a decisão ser proferida no prazo de 30 dias após 
requerimento do interessado.

5  - Não sendo proferida a decisão referida no número anterior no prazo aí previsto, considera -se 
tacitamente deferido o requerido.

6  - Em caso de caducidade da garantia, o interessado será indemnizado pelos encargos supor-
tados com a sua prestação, nos termos e com os limites previstos nos nºs 3 e 4 do artigo 53º da lei 
geral tributária”.

3.1.2. Por sua vez, os nºs 3 e 4 do art. 53º da LGT, determinam, respectivamente, o seguinte:
“3  - A indemnização referida no n.º 1 tem como limite máximo o montante resultante da aplicação 

ao valor garantido da taxa de juros indemnizatórios prevista na presente lei e pode ser requerida no 
próprio processo de reclamação ou impugnação judicial, ou autonomamente.

4  - A indemnização por prestação de garantia indevida será paga por abate à receita do tributo 
do ano em que o pagamento se efectuou”.

Das normas transcritas resulta, com interesse para a decisão, o seguinte:
1º) A verificação da caducidade cabe ao tribunal tributário de 1ª instância, uma vez que está pen-

dente oposição para cuja suspensão foi prestada a garantia (nº 4);
2º) A declaração da caducidade da garantia não é proferida oficiosamente, tendo de ser requerida 

pelo interessado ao tribunal, no caso de se tratar de processo judicial, ou ao órgão com competência 
para decidir a reclamação graciosa.

3º) Não basta o decurso do prazo referido no n.º 1, para a verificação da caducidade, podendo o 
pedido ser indeferido se o atraso na decisão resultar de motivo imputável ao reclamante, impugnante, 
recorrente ou executado.

“Estarão nestas condições, por exemplo, condutas do interessado que tenham provocado sus-
pensão da instância ou que se reconduzam a falta de colaboração exigível, designadamente falta de 
prestação dos esclarecimentos que a administração tributária lhe solicitar (arts. 59º, n.º 4, da LGT e 
48º, n.º 2, do CPPT).

Havendo, cumulativamente, atraso imputável ao interessado e atraso imputável à administração 
tributária ou ao tribunal tributário, o período de atraso gerado por aquele não será considerado para 
efeitos de contagem do prazo de caducidade, mas esta poderá ocorrer, se transcorrer o período de 
tempo necessário para a caducidade, por causa que não lhe seja imputável”. (Jorge Lopes de Sousa 
 - CPPT Anotado  - 5ª edição, pág. 251 que aqui e no que adiante se dirá seguimos de perto).

4º) Em consequência, só após apreciado e decidido favoravelmente o pedido de verificação da 
caducidade surge o direito à indemnização legalmente consagrado: pagamento dos encargos suportados 
com a prestação da garantia, tendo aqueles, como limite máximo, o montante resultante da aplicação 
ao valor garantido da taxa de juros indemnizatórios prevista na lei geral tributária.

5º) Embora o pedido de indemnização possa ser requerida no próprio processo de reclamação ou 
impugnação judicial, ou autonomamente, tal como refere Jorge Lopes de Sousa, ob. citada pág. 253: 
“Não se esclarece nem na LGT nem neste Código qual o meio processual adequado à apreciação de 
um pedido de indemnização formulado autonomamente, como se prevê no n.º 3 do art. 53º da LGT. 
No entanto, não sendo curial admitir a possibilidade de esse pedido ser formulado directamente ao 
tribunal, por a intervenção dos tribunais dever reservar -se para as situações em que há um litígio, o 
meio adequado será a apresentação de um requerimento à administração tributária, com possibilidade 
de impugnação do eventual indeferimento, através de acção administrativa especial, nos termos atrás 
indicados relativamente à formulação do pedido em processo de reclamação.” ( )

Deste modo, e acompanhando ainda o mesmo ilustre autor concluímos que “Se a indemnização 
for requerida em processo judicial, verificados os pressupostos da indemnização, será proferida por 
este a correspondente condenação”.

A mesma conclusão se retira ainda do Acórdão deste Supremo Tribunal, de 27/4/2005  - Recurso 
n.º 199/05, segundo o qual “A verificação da caducidade da garantia prestada para suspender a exe-
cução bem como a consequente indemnização  - arts. 183º -A, nºs. 4 e 6, do CPPT  -, é da competência 
do tribunal tributário de 1ª instância onde estiver pendente o respectivo processo judicial”.

Ora, não faria sentido que o tribunal tributário verificasse a caducidade da garantia e depois 
o interessado tivesse de recorrer a outro meio judicial para confirmar a indemnização que a lei lhe 
confere, quando apenas há necessidade de verificar se o montante dos encargos apresentados se situa 
dentro do limite legal.

Temos então que o meio processual utilizado pela recorrente para a verificação da caducidade da 
garantia e respectivo pedido de indemnização foi o legalmente adequado, pelo que bem andou o Mmo. 
Juiz recorrido em convidar a recorrente a fazer prova documental do montante dos encargos havidos 
com a prestação da garantia bancária. Na verdade, tal prova é indispensável e carece de ser apreciada 
pelo Juiz, tendo em vista apurar se o respectivo montante não ultrapassa o indicado no n.º 3 do citado 
art. 53º da LGT.

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões 1ª a 7ª das alegações.
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3.2. Apreciemos agora a invocada questão da prescrição do direito à indemnização.
3.2.1. Tal como a recorrente reconhece nas conclusões 13ª e 17ª das suas alegações, o n.º 6 do 

art. 183º -A não estabelece qualquer prazo para o contribuinte exercer o seu direito à indemnização.
No seu entendimento, porém, o facto constitutivo do direito à indemnização é a caducidade da 

garantia que opera por força do mero decurso do prazo previsto na norma.
Assim, o n.º 6 do artigo 183º -A, do C.P.P.T. confere, de imediato o direito à indemnização pelos 

custos suportados com a prestação da garantia, pelo que a partir do dia 5 de Julho de 2004, a oponente 
encontrava -se em condições de exercer o respectivo direito à indemnização, começando a partir dessa 
data a correr o prazo de prescrição por força do n.º 1, do artigo 306º, do Código Civil.

Deste modo, esse direito prescreveu em 5 de Julho de 2007 por força do seu não exercício.
Diferente entendimento decorre da decisão recorrida para a qual a prescrição do direito à indemni-

zação só começará a correr a partir da data em que for declarada a caducidade da garantia, isto porque 
essa declaração constitui requisito prévio daquele direito à indemnização.

E, assim, por força do disposto no n.º 1 do art. 306º do Código Civil, só a partir dessa declaração 
a recorrida pode exercer o seu direito com a apresentação da prova dos encargos suportados com a 
garantia.

Quid juris?
3.2.2. O direito de indemnização por caducidade de garantia consubstancia responsabilidade ci-

vil extracontratual emergente de acto de gestão pública (demora excessiva na tramitação de processo 
administrativo ou judicial).

Aliás, essa responsabilidade foi expressamente reconhecida na Proposta de Lei n.º 53/VIII, que 
deu origem à Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho que aditou o art. 183º -A ao CPPT, quando ali se escre-
veu: “Porque importa responsabilizar a administração e os tribunais na condução célere e expedita 
do processo, determina -se o levantamento das garantias prestadas pelo contribuinte para suspender 
a execução, sempre que a reclamação graciosa não se encontre decidida no prazo de 12 meses ou a 
impugnação judicial não esteja julgada em primeira instância no prazo de 24 meses. Previne -se, assim, 
a imposição ao contribuinte de um encargo oculto por razões que lhe são alheias”.

Estamos aqui, portanto, perante normas especiais relativas a responsabilidade civil extracontratual 
do Estado, aplicando -se todavia, na parte não prevista no CPPT, nem na LGT, nomeadamente no âmbito 
da prescrição do direito à indemnização, as normas do Regime da Responsabilidade Civil Extracontra-
tual do Estado e Demais Pessoas Colectivas no Domínio dos Actos de Gestão Pública, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967 (v. o art. 1º deste diploma).

Ora, em matéria de prescrição, determinava o art. 5º, n.º 1 daquele diploma que “O direito de 
indemnização regulado nos artigos anteriores prescreve nos prazos fixados na lei civil”.

O prazo da lei civil é o constante do n.º 1 do art. 498º do Código Civil que determina o seguinte: 
“O direito de indemnização prescreve no prazo de três anos, a contar da data em que o lesado teve 
conhecimento do direito que lhe compete, embora com desconhecimento da pessoa do responsável e 
da extensão integral dos danos, sem prejuízo da prescrição ordinária se tiver decorrido o respectivo 
prazo a contar do facto danoso”.

São dois, portanto, como referem Pires de Lima e Antunes Varela (Código Civil Anotado, Vol. I, 
2ª ed., Coimbra Editora, anotação 1 ao art. 498º, pag. 437), os prazos de prescrição estabelecidos neste 
n.º 1: «Logo que o lesado tenha conhecimento do direito à indemnização começa a contar -se o prazo 
de três anos; Desde o dano começa, porém, também a correr o prazo ordinário, ou seja, o de vinte 
anos.

Para o começo do primeiro prazo não é necessário que o lesado tenha conhecimento da extensão 
integral do dano (cfr. Prof. Vaz Serra, na Rev. de Leg. e de Jur., anos 95º, pág. 308; 96º, págs. 183 e 
215, e 97º, pág. 231), pois pode pedir a sua fixação para momento posterior, nem é necessário que 
conheça a pessoa do responsável, pois não deve admitir -se que incúria do lesado em averiguar quem o 
lesou e quem são os responsáveis prolongue o prazo da prescrição. O que é necessário para começo da 
contagem do prazo é que o lesado tenha conhecimento do direito que lhe compete (cfr., a este respeito, 
o Ac. do S.T.J., de 27 de Novembro de 1973, e a anotação de Vaz Serra, na Rev. de Leg. e de Jur., ano 
107º, pags. 296 e segs.).»

Ora, conforme ressalta do próprio texto do n.º 1 do citado (e revogado pela Lei n.º 53 -A/2006, de 
29/12) art. 183º -A do CPPT, a caducidade da garantia é um efeito automático do decurso dos períodos 
nele referidos sem que seja proferida decisão no processo administrativo ou judicial, limitando -se o 
tribunal a verificar a caducidade, como se estabelece no n.º 4 do mesmo artigo. Por isso, a intervenção 
do tribunal é meramente declarativa e não constitutiva (neste sentido, cfr. também o Cons. Jorge de 
Sousa, CPPT anotado, II vol. 5ª ed., anotação 1 ao art. 183º -A, pp. 247 e 248: e, por isso, para este 
autor, «relativamente às situações em que os requisitos para ocorrer a caducidade se preencheram 
antes da revogação deste artigo, continua a ser possível declarar a caducidade, uma vez que se trata 
de uma situação jurídica constituída à sombra da lei antiga»).
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E, assim sendo, no caso dos autos e contrariamente ao decidido pela sentença recorrida, o prazo 
de prescrição do direito de indemnização aqui em causa conta -se a partir da data de 5/7/2004 (data em 
que se completou o prazo de três anos relativo à caducidade da garantia), e não a partir da data da no-
tificação da decisão recorrida (proferida em 23/3/2009  - fls. 405) que julgou verificada tal caducidade. 
Ou seja, o questionado direito de indemnização prescreveu em 5/7/2007.

Portanto, dado que só em 26/11/2008, a oponente veio pedir essa indemnização pelos custos 
decorrentes da manutenção da garantia que não cancelou, sem provar que o não cancelamento anterior 
não ficou a dever -se a inércia sua, julga -se agora improcedente o pedido de pagamento de indemniza-
ção decorrente da caducidade da garantia, por prescrição do respectivo direito, nos termos conjugados 
do n.º 6 do art. 183º -A, do CPPT e dos arts. 498º, n.º 1, e 306º, do CCivil, aplicáveis por força do DL 
n.º 48051, de 21/11/1967, procedendo, pois, as Conclusões 8ª a 23ª das alegações do recurso.

4. Nestes termos e pelo exposto, dando parcial provimento ao recurso:
a) revoga -se o despacho reclamado e revoga -se a sentença recorrida na parte em que ambos jul-

garam procedente o pedido de pagamento de indemnização decorrente da caducidade da garantia, por 
prescrição do respectivo direito;

b) confirma -se, no mais, o despacho reclamado, com a presente fundamentação.
Custas pela reclamante, na proporção, fixando -se a procuradoria em um oitavo.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator por vencimento) — Brandão de 
Pinho — Valente Torrão (vencido nos termos da declaração anexa).

Declaração de voto

Votei vencido na parte referente à prescrição do direito à indemnização por caducidade da garantia 
bancária, pois entendo que o referido direito, pelas razões que se adiantam e constavam do meu projecto 
de acórdão, só pode ser exercido a partir da declaração da caducidade da garantia.

Tal como a recorrente reconhece nas conclusões 13ª e 17ª das suas alegações, o n.º 6 do artº 183º -A 
não estabelece qualquer prazo para o contribuinte exercer o seu direito à indemnização.

No seu entendimento, porém, o facto constitutivo do direito à indemnização é a caducidade da 
garantia que opera por força do mero decurso do prazo previsto na norma.

Assim, o nº. 6 do artigo 183º -A, do C.P.P.T. confere, de imediato o direito à indemnização pelos 
custos suportados com a prestação da garantia, pelo que a partir do dia 5 de Julho de 2004, o Oponente 
encontrava -se em condições de exercer o respectivo direito à indemnização, começando a partir dessa 
data a correr o prazo de prescrição por força do nº. 1, do artigo 306º, do Código Civil.

Deste modo, esse direito prescreveu em 5 de Julho de 2007 por força do seu não exercício.
Diferente entendimento decorre da decisão recorrida para a qual a prescrição do direito à indemni-

zação só começará a correr a partir da data em que for declarada a caducidade da garantia, isto porque 
essa declaração constitui requisito prévio daquele direito à indemnização.

E, assim, por força do disposto no n.º 1 do artº 306º do Código Civil, só a partir dessa declaração 
a recorrida pode exercer o seu direito com a apresentação da prova dos encargos suportados com a 
garantia.

Quid juris?
O direito de indemnização por caducidade de garantia consubstancia responsabilidade civil 

extracontratual emergente de acto de gestão pública (demora excessiva na tramitação de processo 
administrativo ou judicial).

Aliás, essa responsabilidade foi expressamente reconhecida na Proposta de Lei n.º 53/VIII, que 
deu origem à Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho que aditou o artº 183º -A ao CPPT, quando ali se escre-
veu: “Porque importa responsabilizar a administração e os tribunais na condução célere e expedita 
do processo, determina -se o levantamento das garantias prestadas pelo contribuinte para suspender 
a execução, sempre que a reclamação graciosa não se encontre decidida no prazo de 12 meses ou a 
impugnação judicial não esteja julgada em primeira instância no prazo de 24 meses. Previne -se, assim, 
a imposição ao contribuinte de um encargo oculto por razões que lhe são alheias”.

Estamos aqui, portanto, perante normas especiais relativas a responsabilidade civil extracontratual 
do Estado, aplicando -se todavia, na parte não prevista no CPPT, nem na LGT, nomeadamente no âmbito 
da prescrição do direito à indemnização, as normas do Regime da Responsabilidade Civil Extracontra-
tual do Estado e Demais Pessoas Colectivas no Domínio dos Actos de Gestão Pública, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967 (v. o artº 1º deste diploma).

Ora, em matéria de prescrição, determinava o artº 5º, n.º 1 daquele diploma que “O direito de 
indemnização regulado nos artigos anteriores prescreve nos prazos fixados na lei civil”.

O prazo da lei civil é o constante do artº 498º do Código Civil que determina o seguinte:”O direito 
de indemnização prescreve no prazo de três anos, a contar da data em que o lesado teve conhecimento 
do direito que lhe compete, embora com desconhecimento da pessoa do responsável e da extensão 



951

integral dos danos, sem prejuízo da prescrição ordinária se tiver decorrido o respectivo prazo a contar 
do facto danoso”.

Pelas razões acima referidas  - necessidade de requerimento dirigido ao tribunal tributário para 
verificação dos requisitos exigidos para o direito à indemnização e a posterior verificação da con-
formidade dos encargos com a indemnização legalmente prevista  - não pode concordar -se com a 
recorrente no sentido de que basta o decurso do prazo previsto no artº 183º -A citado para que surja o 
direito à indemnização.

Esse direito  - tal como afirmado na decisão recorrida  - só surge após reconhecida a caducidade 
a pedido do interessado, até porque, pode o direito nem ser reconhecido em virtude de o atraso no 
processo resultar de motivo imputável ao requerente.

Assim sendo, e porque a decisão recorrida que julgou verificada a caducidade e reconheceu o 
direito à indemnização teve lugar em 23.03.2009 (v. fls. 405), só a partir da notificação dessa decisão 
a recorrida passou a ter conhecimento do seu direito, contando -se a partir dessa data a prazo de pres-
crição. (1) E, assim, é manifesto que ainda não decorreu o prazo de três anos acima referido.

Pelo que ficou dito, improcedem também as conclusões 8ª a 23ª das alegações, irrelevando para o 
caso o momento em que o interessado pede a caducidade da garantia, uma vez que a lei não lhe impõe 
qualquer prazo para o respectivo pedido, contado do termo do prazo referido no n.º 1 do artº 183º -A 
do CPPT”.

(1) É certo que este autor também admite que “na falta de previsão expressa de qual o meio a utilizar, não poderá rejeitar -se 
a possibilidade de o contribuinte se dirigir directamente ao tribunal, através de acção comum de indemnização, designadamente 
porque, à face do actual contencioso administrativo, é claro que as acções não têm já natureza de meios processuais residuais, 
apenas aplicáveis nos casos em que não exista a possibilidade de obter satisfação da pretensão provocando a prática de um 
acto administrativo, com subsequente impugnação, em caso de indeferimento”. (V. Responsabilidade Civil da Administração 
Tributária, pág. 171)

Porém, esta possibilidade constituirá uma eventual opção do interessado, não uma imposição da lei que a recorrente 
nela pretende ver reflectida. 

 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Correcções técnicas. Falta ou insuficiência de fundamentação. Fundamentação de 
direito.

Sumário:

Apesar da não indicação expressa do preceito legal aplicável, a exigível fundamentação 
de direito do acto tributário será suficiente com a referência aos princípios jurídi-
cos pertinentes, ao regime legal aplicável ou a um quadro normativo determinado, 
desde que, em qualquer caso, se possa concluir que aqueles eram conhecidos ou 
cognoscíveis por um destinatário normal colocado na posição em concreto do real 
destinatário.

Processo n.º 68/11 -30.

Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Ferreiras & Magalhães, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Sintra, julgou procedente a impugnação judicial que Ferreiras & Magalhães, SA., com os demais 
sinais dos autos, deduzira contra a liquidação adicional de IRC referente ao ano de 1995, bem como 
dos respectivos juros compensatórios.
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1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I  - O Despacho do Director de Finanças de 23 de Abril de 1999 (fls. 87 dos autos), de concordância 

com o parecer do Chefe de Divisão da Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Lisboa e com 
o relatório da acção inspectiva, está devidamente fundamentado e indica expressamente a norma ao 
abrigo da qual é efectuada a correcção à matéria tributável  - artigo 16º n.º 1 in fine do CIRC.

II  - A correcção à matéria tributável baseou -se na verificação os pressupostos legais e de facto 
para as correcções técnicas propostas à contabilidade do sujeito passivo nos termos do artigo 16º n.º l 
“in fine” do Código do IRC, que permite o controle pela administração fiscal à matéria colectável 
determinada pelo contribuinte.

III  - Face ao conteúdo da matéria constante do relatório, o Despacho do Director de Finanças, 
fundamenta a prática do acto tributário e explicita -o suficientemente, com um voto de concordância, 
de modo a que o destinatário ou um cidadão médio possa compreender as razões pelas quais o mesmo 
teve lugar.

IV  - O acto tributário contém de modo claro, suficiente e congruente, a razão do sentido decisório 
que lhe foi dado, permitindo ao destinatário conhecer os seus fundamentos, de modo a que ele perceba 
a motivação do seu autor, e ao abrigo de que norma legal ele pode actuar.

V  - O Despacho do Director de Finanças contém a norma que legitima o poder correctivo à matéria 
tributável para efeitos de IRC, pela Administração Fiscal, e do relatório constam claramente os actos 
que indevidamente foram praticados e explicadas as correcções.

VI  - Padece de errada interpretação a Douta sentença fundamentada no vício formal de falta de 
indicação dos preceitos legais que legitimam o poder correctivo.

Termina pedindo o provimento ao recurso e a revogação da decisão recorrida que julgou proce-
dente a impugnação Judicial.

1.3. Contra -alegou a recorrida Ferreiras & Magalhães, SA., rematando com as Conclusões se-
guintes:

A) Em 1997, as Autoridades Fiscais realizaram um procedimento inspectivo à ora recorrida, 
relativo ao exercício de 1995, tendo, no seu âmbito, concluído pela correcção à matéria colectável de 
IRC daquela, no montante de Esc. 419.382.713$00;

B) Tais correcções conduziram à liquidação adicional de imposto e juros compensatórios no valor 
global de Esc. 238.085.745$00;

C) Em 18 de Fevereiro de 2000, a ora recorrida apresentou a petição inicial de impugnação judicial 
contra o acto de liquidação adicional mencionado na alínea anterior;

D) No âmbito de tal impugnação, a ora recorrida, suscitou, desde logo, o vício de falta de funda-
mentação do acto tributário de que foi destinatária, alegando, para tanto, que, para além de uma deficiente 
fundamentação da matéria de facto, tal acto carecia ainda de qualquer fundamentação de direito, não 
sendo, de resto, possível descortinar qual ou quais as normas tributárias que a recorrida teria violado 
em sede de determinação do lucro tributável para efeitos de IRC;

E) Para além de tal vício de forma, a ora recorrida alegou ainda que o acto tributário impugnado 
padecia de vício de violação da lei, mais concretamente, dos artigos 17º, 18º, 19º e 3º, n.º 2 do Código 
do IRC;

F) Na sentença recorrida, a Meritíssima Juiz a quo, para além de ter considerado como assentes 
vários factos, aduzidos pela recorrida e relevantes para a apreciação das questões relativas aos vícios 
de violação das normas jurídicas enunciadas na alínea anterior, considerou ainda como verificada a 
inexistência de fundamentação legal do acto tributário de liquidação, e, como tal, como procedente e 
provado o vício de forma enunciado na alínea D) supra;

G) No âmbito do presente recurso, a Fazenda Pública, através da sua Digna Representante, alega, 
contudo, motivando em tal argumento o presente recurso, que o vício de forma, mencionado na alínea D) 
supra, inexiste nos presentes autos, tendo em conta que, no Despacho do Director de Finanças de Lisboa, 
de 23 de Abril de 1999, que precedeu o acto de liquidação impugnado, se invoca uma norma jurídica 
constante do Código do IRC, a saber, o artigo 16º, n.º l de tal diploma;

H) O direito à fundamentação dos actos administrativos e tributários que afectem direitos ou 
interesses legalmente protegidos é, desde 1982, princípio constitucional com assento no artigo 268º 
da CRP;

I) À data da prática do acto de liquidação, objecto dos presentes autos, tal exigência de fundamen-
tação decorria ainda do artigo 124º do Código de Procedimento Administrativo (CPA);

J) Já relativamente a actos tributários praticados em 1999, vem a jurisprudência dos tribunais 
superiores enfatizando reiteradamente que a fundamentação legalmente exigida carece de ser expressa, 
clara, suficiente e congruente;

K) Apenas a fundamentação que permita, através dos seus termos, que se apreendam com precisão 
os factos e o direito com base nos quais se decide, invocando expressamente as normas legais que de-
terminaram o órgão ou agente a actuar como actuou, e possibilitando ao administrado ou contribuinte, 
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um conhecimento concreto da motivação do acto  - ou seja, das razões de facto e de direito que lhe 
subjazem  -, é que poderá ser considerada como conforme com os ditames legais;

L) Não é, pois, a referência a uma qualquer norma jurídica que permitirá concluir que existe 
fundamentação de direito suficiente, mas antes as referências às normas jurídicas violadas pelo contri-
buinte, suficientemente complementadas com a explicitação da razão ou razões da sua aplicabilidade 
em cada caso;

M) Nem no relatório de inspecção, nem nos Despachos que sobre ele recaíram e que precederam o 
acto de liquidação impugnado, é possível descortinar quais terão sido afinal a(s) norma(s) jurídica(s), ao 
abrigo da(s) qual(ais) foram efectuadas as correcções, em sede de IRC, determinadas pelas Autoridades 
Fiscais à ora recorrida, relativamente ao exercício de 1995;

N) Nunca poderia, pois, a Meritíssima juiz a quo ter deixado de concluir, na sentença recorrida, 
que o acto de liquidação, objecto de impugnação, não se encontrava suficientemente fundamentado, 
considerando, assim, como provado e procedente o vício de falta de fundamentação suscitado pela ora 
recorrida na sua impugnação judicial, e anulando o acto tributário de liquidação referido na alínea B) 
supra.

Termina pedindo a confirmação do julgado.
1.4. O MP emite Parecer, no qual se pronuncia pela procedência do recurso, nos termos seguintes:
«FUNDAMENTAÇÃO
1. O princípio constitucional da fundamentação dos actos administrativos (art. 268º n.º 3 CRP) foi 

densificado nos arts.124º e 125º CPA e no art. 77º nºs. 1 e 2 LGT (acto administrativo tributário).
Especificamente, a decisão do procedimento tributária exige sucinta exposição das razões de 

facto e de direito que a motivaram, podendo consistir em mera declaração de concordância com os 
fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, incluindo os integrantes do relatório 
da fiscalização tributária (art. 77º n.º 1 LGT).

A fundamentação dos actos tributários pode ser efectuada de forma sumária, devendo sempre conter 
as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações de 
apuramento da matéria tributável e do tributo (art.77º n.º 2 LGT).

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.
Para a suficiência da fundamentação de direito da decisão do procedimento tributário ou do acto 

tributário não é sempre necessária a indicação dos preceitos legais aplicáveis, bastando a referência 
a princípios jurídicos ou a um regime jurídico que definam um quadro legal perfeitamente conhecido 
ou cognoscível por um destinatário normal, colocado na posição do destinatário real (cf. acórdão STA-
-SCT, 17.11.2010 processo n.º 1051/09 e jurisprudência nele citada).

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. Aplicando as considerações antecedentes ao caso sob apreciação:
a) o sujeito passivo imputa ao acto tributário de liquidação vício de forma, em consequência da 

falta de fundamentação de direito do relatório dos serviços de inspecção tributária que determinou, a 
montante, as correcções à matéria tributável de IRC (petição inicial arts. 120º/133º)

b) aquele relatório mereceu despacho de concordância do Director de Finanças, no qual expres-
samente se invoca como fundamento jurídico das correcções técnicas a realizar o art. 16º n.º 1 in fine 
CIRC (doc. fls. 3 PAT apenso)

c) o mapa de apuramento mod. DC -22 que concretiza as correcções técnicas invoca como funda-
mento o teor do citado relatório (doc. fls. 154/158 PAT apenso)

d) as conclusões do relatório expressamente indicam as normas que constituem o fundamento 
jurídico das correcções propostas em sede de IRC (exercício de 1995):

 - desconsideração como custo fiscal da quantia de esc. 183.666$00, titulada por facturas de elec-
tricidade, por representar custos alheios à empresa (art. 23º CIRC)
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 - desconsideração como custo fiscal da quantia de esc. 1.770.000$00, titulada por duas facturas 
de ofertas, por representarem custos não necessários para a realização dos proveitos (art. 23º CIRC)

 - a correcção ao lucro tributável da quantia de esc. 417.429.546$80, resultante do incorrecto apura-
mento do custo de lotes de terreno vendidos, tem fundamento jurídico no art. 16º n.º 1 CIRC, invocado 
de forma abrangente no despacho do Director de Finanças que homologou as conclusões do relatório

e) no exercício do direito de audição, confrontado com o projecto de conclusões do relatório, o sujeito 
passivo não alegou falta de fundamentação de direito das correcções propostas (docs. fls.57/70 e 72/75)

f) na petição de impugnação judicial o sujeito passivo revela ter compreendido os motivos e os 
critérios que determinaram as correcções técnicas efectuadas, criticando -os especificamente

g) a conjugação das antecedentes proposições permite concluir no sentido da suficiência da fun-
damentação de direito expressa, que cumpriu a sua dupla função endógena e exógena

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - declaração da inexistência de vício de forma, por falta de fundamentação do acto de correcção 

da matéria tributável
 - devolução do processo ao TF Sintra para conhecimento das questões prejudicadas pela solução 

jurídica da questão apreciada no acórdão».
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) A Impugnante está enquadrada no regime geral de IRC pelo exercício da actividade de “Co-

mércio grosso de materiais de construção, construção, empreiteiro de obras públicas, importação, 
exportação, construção de casas para venda, compra e venda de prédios, revenda dos adquiridos para 
esse fim”  - CAE 051532.

B) Em cumprimento da ordem de serviço n.º 22102 e 22103, emitida em 05/09/1997, foi ordenada 
acção inspectiva externa referente ao exercício de 1995 da impugnante, em sede de IRC e IVA (fls. 9 
do PAT apenso).

C) No âmbito do procedimento de inspecção, foi a Impugnante notificada para exercer o direito 
de audição sobre o projecto de conclusões do Relatório que aqui se dá por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais. (Doc. n.º 1 junto à p.i.).

D) A Impugnante exerceu o direito de audição prévia nos termos consignados no Doc. n.º 2 junto à p.i..
E) A inspecção culminou com a elaboração do relatório de fls. 3/30 do PAT apenso, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido e de onde se destaca o seguinte:
«7 – CONCLUSÕES
A verificação efectuada for amostragem aos elementos contabilísticos da empresa, permitiu de-

tectar as seguintes irregularidades:
A) (...)
B) O contribuinte desenvolve a actividade de construção civil e não calculou correctamente o 

apuramento do custo dos lotes vendidos, originando correcções ao lucro tributável nos montantes de 
Esc: 417.429.546$00 no exercício de 1995 e de (....) no exercício de 1996.

C) O contribuinte contabilizou, no exercício de 1995, facturas de electricidade no montante de 
Esc: 183.166$00 que são custos alheios à empresa, não sendo aceites como custo fiscal nos termos 
art. 23º do CIRC.» (fls. 3/30 do PAT apenso).

F) No dia 23 de Abril de 1999, o Chefe de Equipa dos Serviços de Inspecção Tributária emitiu o 
parecer do qual se destaca:

“Confirmo a informação prestada.
A presente fiscalização insere -se na acção que visa controlar os contribuintes que se encontram 

em situação permanente de crédito de IVA relativamente aos anos de 1995 e 1996.
No decurso da inspecção detectaram -se situações passíveis de correcções e que se resumem nas 

seguintes irregularidades:
(...)
Em sede de IRC
Utilização de custos alheios à empresa no ano de 1995 no valor de 183.166$00
Contabilização de custos indevidamente documentados no ano de 1996 no valor de 1.770.000$00.
Incorrecção no cálculo do custo dos lotes vendidos bem como incorrecção na valorização das 

existências finais que se traduz numa correcção de 417.429.546$00 à matéria colectável de IRC do ano 
de 1995 e de 91.813.499$99 à matéria tributável de 1996. As referidas correcções foram contestadas 
pelo contribuinte no exercício da audição prévia, contudo não foram alterados os valores propostos 
pelos motivos que se apontam a seguir:

1º Foram detectados alguns erros no cálculo do custeio dos lotes vendidos nomeadamente no que 
se refere à área e valores de aquisições dos lotes conforme se refere o ponto 3.4.2.1 do relatório.
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2º Foram detectados alguns erros no cálculo do custeio dos lotes vendidos cujos valores são muito 
diferentes dos que posteriormente se verificaram serem os valores reais o que origina distorção nos 
resultados das vendas. Como exemplo aponta -se que em 1994 se estimou adquirir terrenos para a 2ª 
Fase no valor de 300.000.000$00 (ver DOC 12 A, fl2) quando na realidade o valor das escrituras foi 
de 937.337.250$00 (ver Doc 24), como se verifica a diferença é grande o valor estimado e o real não 
se justificando tal desvio visto a estimativa ter sido feita no na anterior.

O contribuinte utiliza critérios valorimétricos diferentes para valorizar as existências, pois enquanto 
para o custeio das obras vendidas entra em linha de conta com os custos estimados, para valorizar as 
existências finais expurga os custos estimados. Desde modo o Fisco é prejudicado pois o sujeito passivo 
sobrevaloriza o custo das existências e subvaloriza as existências finais.

(...) As situações descritas anteriormente propõe -se as seguintes correcções técnicas:
419.382.713$00”. (Doc. fls. 87 a 89 dos autos).
G) No dia 23 de Abril de 1999, o Chefe de Divisão dos Serviços de Inspecção Tributária emitiu 

o parecer do qual se destaca:
Confirmo as correcções propostas de IRC com referência aos exercícios de 1995 e 1996 respec-

tivamente. (...)
No que se refere ao IRC as correcções propostas resultam do facto do sujeito passivo determinar 

parte dos custos das existências vendidas por estimativa e como tal bastante diferente dos reais agora 
corrigidos.(...)”. (Doc. fls. 87 a 89 dos autos)

H) No dia 23 de Abril de 1999, o Director de Finanças proferiu o despacho que consta de fls. 87 
dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, de concordância com o parecer do Chefe 
de Divisão da Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Lisboa e com o relatório da acção 
inspectiva.

I) No mapa de apuramento modelo DC -22, quadro 22, a Administração Tributária fez constar 
como «fundamentação das correcções efectuadas». Quadro 22, o seguinte: «As correcções efectuadas 
encontram -se fundamentadas no Relatório.” (Doc. fls. 155 a 158 do PAT apenso)

J) Com base na correcção efectuada, a Administração Tributária, em 13 de Outubro de 1999, pro-
cedeu à liquidação adicional de IRC n.º 8310011477, referente ao exercício de 1995, de que resultou 
o montante global a pagar de Esc: 238.085.745$00, sendo Esc. 165.674.604,00 a título de imposto e 
Esc. 72.411.150$00 a título de juros compensatórios. (Doc. fls. 159 dos autos)

L) Pela Câmara Municipal de Oeiras foram emitidos o alvará de loteamento n.º 17/92, de 31 de 
Dezembro de 1992, o alvará de loteamento n.º 12/95, de 12 de Outubro de 1995 e o alvará de loteamento 
n.º 8/97, de 22 de Agosto de 1997. (Doc. fls. 118/144 dos autos)

M) Em 14 de Janeiro de 1993, foi celebrado o contrato de urbanização tendo por objecto “a definição 
das obrigações da CÂMARA e do SEGUNDO OUTORGANTE, por forma a garantir a implementação 
do Plano de Pormenor do Alto de Santa Catarina, aprovado pela Assembleia Municipal de Oeiras em 15 
de Maio de 1990, ratificado por despacho do SEALOT de 5 de Agosto de 1991, e publicado no Diário 
da República, II Série de 31 de Outubro de 1991.” (Doc. fls. 146/152 dos autos)

N) A impugnante ficou através dos Alvarás obrigada a ceder parte dos terrenos adquiridos para 
construção do referido empreendimento à Câmara Municipal de Oeiras para efeitos de integração destes 
no domínio público e ainda a construir 110 fogos de habitação social para entrega à mesma entidade 
camarária. (Doc. fls. 118/144 dos autos)

O) As estimativas realizadas de ano para ano tinham mutações devido a custos extraordinários. 
(Depoimento da Testemunha Justino Mendes dos Santos Romão)

P) Houve que refazer duas vezes um jardim muito grande. (Depoimento da Testemunha Justino 
Mendes dos Santos Romão)

Q) Os arruamentos e construção da calçada foi em muitas situações repetida pois depois de estar 
feita os camiões degradavam e era preciso algum tempo antes da recepção definitiva da câmara voltar 
a pôr aquilo direito, o que implicou também duplicação de custos muitas vezes. (Depoimento da Tes-
temunha Justino Mendes dos Santos Romão)

R) E houve um outro factor que degradou o custo do empreendimento que é o custo de algumas 
fracções de terreno que faltava adquirir. (Depoimento da Testemunha Justino Mendes dos Santos 
Romão)

S) Havia terrenos que não eram ainda da propriedade da Impugnante mas que já tinham sido apa-
lavrados, quando o vendedor faleceu os herdeiros não estavam vinculados a um contrato de promessa 
de compra e venda escrito, porque entre os contratantes isso não eram importante, mas para os herdeiros 
já a questão da palavra não era a mesma coisa até porque não foram eles que deram a palavra e não 
sabiam quais eram as condições. (Depoimento da Testemunha Justino Mendes dos Santos Romão)

T) E por isso a Impugnante teve de pagar o preço que na altura foi negociado e que foi superior. 
E foi superior essencialmente porque: uma das razões que comercialmente justifica... é que quando o 
terreno foi apalavrado sobre o terreno estavam lá as barracas e quando foi feita a compra já estava lá 
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um projecto imobiliário, não estavam lá barracas. (Depoimento da Testemunha Justino Mendes dos 
Santos Romão)

U) A construção dos 110 fogos e habitação social que a Impugnante ficou obrigada, como con-
trapartida da concessão dos Alvarás, de que fez igualmente entrega à Câmara Municipal de Oeiras em 
1997, ascendeu a 459.172.560$00. (Doc. fls. 154 dos autos)

V) Em 5 de Novembro de 2001, a Repartição de Finanças de Oeiras prestou a seguinte informação: 
“A referida liquidação teve como data limite de pagamento o dia 24.11.99. Não tendo no entanto sido 
efectuado o pagamento respectivo foi extraída a competente certidão de relaxe. A firma aderiu ao D.L. 
124/96, encontrando -se a efectuar os pagamentos a prestações.” (Doc. fls. 158 dos autos)

X) Em 18 de Fevereiro de 2000 deu entrada na 3ª Repartição de Finanças de Oeiras a petição 
inicial que originou os presentes autos. (Cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos).

3.1. Com base nesta factualidade, a sentença veio a considerar que se verifica vício de forma 
decorrente da falta de fundamentação do acto, pois que, embora à primeira vista pareça haver uma 
fundamentação “per relacionem” (na medida em que no mapa de apuramento modelo DC -22, quadro 
22, a AT reporta a fundamentação das correcções para a fundamentação constante do próprio Relató-
rio) o que é verdade é que, lendo o teor do Relatório da Inspecção se verifica que não são indicados 
os preceitos legais, ao abrigo dos quais foram efectuadas as correcções impugnadas, limitando -se a 
AT, em sede de “Conclusões”, a fazer constar: “O contribuinte desenvolve a actividade de construção 
civil e não calculou correctamente o apuramento do custo dos lotes vendidos, originando correcções 
ao lucro tributável nos montantes de Esc: 417.429.546$00 no exercício de 1995 e de (....) no exercício 
de 1996.” O que equivale a dizer que não concretiza neste caso quais as normas violadas e quais as 
normas que legitimaram o poder correctivo.

E o mesmo sucedendo no que concerne à nota da liquidação remetida à impugnante.
Daí que, segundo a sentença, seja de concluir pela verificação do vício de forma por falta de fun-

damentação das correcções e que, repercutindo -se este vício do acto de correcção da matéria tributável 
na liquidação consequente, esta não possa manter -se, tal como os respectivos juros compensatórios.

E dada a procedência quanto a esta matéria, julgou -se também prejudicado o conhecimento das 
demais questões suscitadas na impugnação, por força do disposto no n.º 2 do art. 660º do CPC, apreciando-
-se, todavia, a questão atinente ao pedido de condenação da AT em juros indemnizatórios, igualmente 
formulado pela impugnante, pedido que foi julgado improcedente por apelo à jurisprudência do STA 
no sentido de que, tendo o acto de liquidação sido anulado com fundamento em vício de forma, por 
falta de fundamentação, inexiste suporte legal para atribuição de juros indemnizatórios.

3.2. Discorda a recorrente Fazenda Pública, alegando, como se viu, que o Despacho do Director 
de Finanças, de 23/4/1999, de concordância com o parecer do Chefe de Divisão da Inspecção Tributária 
da Direcção de Finanças de Lisboa e com o relatório da acção inspectiva, está devidamente fundamen-
tado e indica expressamente a norma ao abrigo da qual é efectuada a correcção à matéria tributável – o 
art. 16º n.º 1 in fine do CIRC, sendo que, face ao conteúdo daquele relatório, tal Despacho fundamenta 
a prática do acto tributário e explicita -o suficientemente, com um voto de concordância, de modo a 
que o destinatário ou um cidadão médio possa compreender as razões pelas quais o mesmo teve lugar, 
contendo, igualmente, a norma que legitima o poder correctivo à matéria tributável e sendo que do re-
latório constam claramente os actos que indevidamente foram praticados e explicadas as correcções.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se o acto que procedeu às questionadas correcções à 
matéria tributável e que originaram a liquidação impugnada, está, ou não, fundamentado.

Vejamos.
4.1. Não sofre dúvida que o direito à fundamentação, relativamente aos actos que afectem direitos 

ou interesses legalmente protegidos, decorria já do art. 1º, n.º 1, als. a) e c) do DL n.º 256 -A/77, de 
17/6 e tem hoje consagração constitucional de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias 
consagrados no Título II da parte 1ª da CRP (art. 268º)  - vejam -se a abundante jurisprudência do STA 
atinente a esta matéria, bem como Gomes Canotilho e Vital Moreira, «Constituição da República 
Portuguesa Anotada», 1993, pp. 936 e Vieira de Andrade, «O Dever de Fundamentação Expressa dos 
Actos Administrativos», 1990, pp. 53 e ss.

E este princípio constitucional foi densificado nos arts. 124º e 125º do CPA e no art. 77º nºs. 1 
e 2 da LGT (acto administrativo tributário), sendo que, como se salienta no ac. deste STA, de 2/2/06, 
rec. n.º 1114/05, «este dever legal da fundamentação tem, a par de uma função exógena  - dar conhe-
cimento ao administrado das razões da decisão, permitindo -lhe optar pela aceitação do acto ou pela 
sua impugnação  -, uma função endógena consistente na própria ponderação do ente administrador, de 
forma cuidada, séria e isenta.»

Por isso, a fundamentação deve ser contextual e integrada no próprio acto (ainda que o possa ser 
de forma remissiva), expressa e acessível (através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de 
direito da decisão), clara (de modo a permitir que, através dos seus termos, se apreendam com preci-
são os factos e o direito com base nos quais se decide), suficiente (permitindo ao destinatário do acto 
um conhecimento concreto da motivação deste) e congruente (a decisão deverá constituir a conclusão 
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lógica e necessária dos motivos invocados como sua justificação), equivalendo à falta de fundamen-
tação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam 
concretamente a motivação do acto.

E caso a fundamentação seja feita por forma remissiva (por adesão ou remissão para anterior pare-
cer, informação ou proposta), estes constituirão parte integrante do respectivo acto administrativo: este 
acto integra, então, nele próprio, o parecer, informação ou proposta para os quais se remete e estes terão, 
assim, em termos de legalidade, que satisfazer os mesmos requisitos da fundamentação autónoma.

Utilizando a linguagem da jurisprudência, o acto só está fundamentado se um destinatário nor-
malmente diligente ou razoável  - uma pessoa normal  - colocado na situação concreta expressada pela 
declaração fundamentadora e perante o concreto acto administrativo (que determinará consoante a sua 
diversa natureza ou tipo uma maior ou menor exigência da densidade dos elementos de fundamentação) 
fica em condições de conhecer o itinerário funcional (não psicológico) cognoscitivo e valorativo do 
autor do acto, sendo, portanto, essencial que o discurso contextual lhe dê a conhecer todo o percurso da 
apreensão e valoração dos pressupostos de facto e de direito que suportam a decisão ou os motivos por 
que se decidiu num determinado sentido e não em qualquer outro. Ela visa «esclarecer concretamente 
as razões que determinaram a decisão tomada e não encontrar a base substancial que porventura a 
legitime, já que o dever formal de fundamentação se cumpre “pela apresentação de pressupostos pos-
síveis ou de motivos coerentes e credíveis, enquanto a fundamentação substancial exige a existência 
de pressupostos reais e de motivos correctos susceptíveis de suportarem uma decisão legítima quanto 
ao fundo”. O discurso fundamentador tem de ser capaz de esclarecer as razões determinantes do acto, 
para o que há -de ser um discurso claro e racional; mas, na medida em que a sua falta ou insuficiência 
acarreta um vício formal, não está em causa, para avaliar da correcção formal do acto, a valia subs-
tancial dos fundamentos aduzidos, mas só a sua existência, suficiência e coerência, em termos de dar 
a conhecer as razões da decisão.» (cfr. Vieira de Andrade  - O Dever de Fundamentação Expressa de 
Actos Administrativos, pag. 239, na citação do ac. do STA, de 11/12/2002, rec. 01486/02).

4.2. Especificamente, também a decisão em matéria de procedimento tributário exige sucinta 
exposição das razões de facto e de direito que a motivaram, podendo consistir em mera declaração 
de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, incluindo 
os integrantes do relatório da fiscalização tributária, podendo a fundamentação do acto tributário ser 
efectuada de forma sumária e devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação 
e quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria tributável e do tributo 
(cfr. o art. 77º da LGT).

O dever legal de fundamentação deve, em suma, cumprindo as referidas funções endógena e exó-
gena, responder às necessidades de esclarecimento do destinatário (do contribuinte, no presente caso), 
informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação e permitindo -lhe conhecer 
as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática, equivalendo à falta de fundamentação, 
a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam con-
cretamente a motivação do acto de forma a permitir ao seu destinatário a apreensão do iter volitivo e 
cognoscitivo que determinou a Administração a praticá -lo com o sentido decisório que lhe conferiu.

E a violação destes requisitos da decisão implica a respectiva ilegalidade, fundamento de subse-
quente anulação, em sede de impugnação judicial da correspondente liquidação (cfr. os arts. 89º e 120º, 
alínea c) do CPT, aqui aplicável, atendendo à data dos factos; e cfr., ainda, entre outros, o ac. desta 
Secção do STA, de 30/11/2010, rec. n.º 0600/10, bem como os demais aí referenciados).

4.3. No presente caso, vem impugnada uma liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 
1995, efectuada em 13/10/1999, no seguimento de correcções à respectiva matéria tributável declarada 
pela impugnante, propostas e apuradas após inspecção à escrita desta, cujo relatório mereceu despacho 
(em 23/4/1999) de concordância do Director de Finanças, remetendo para esse relatório e para o Parecer 
que sobre o mesmo recaiu.

E, como se viu, a sentença considerou que se verifica vício de forma decorrente da falta de 
fundamentação do acto, pois constando do mapa de apuramento modelo DC -22, quadro 22, que a 
fundamentação das correcções é reportada para a fundamentação constante do próprio Relatório, do 
teor deste verifica -se que não são indicados os preceitos legais ao abrigo dos quais foram efectuadas 
as correcções impugnadas, limitando -se a AT, em sede de “Conclusões”, a fazer constar que “O contri-
buinte desenvolve a actividade de construção civil e não calculou correctamente o apuramento do custo 
dos lotes vendidos, originando correcções ao lucro tributável nos montantes de Esc: 417.429.546$00 
no exercício de 1995 e de (....) no exercício de 1996.” O que equivale a dizer que a AT não concretiza 
quais as normas violadas e quais as normas que legitimaram o poder correctivo, o mesmo sucedendo 
no que concerne à nota da liquidação remetida à impugnante.

Vejamos.
4.4. Em relação à suficiência da fundamentação de direito (no caso, da decisão do procedimento 

tributário ou do acto tributário) a jurisprudência deste STA tem decidido que, para que a mesma se 
considere suficiente, não é sempre necessária a indicação dos preceitos legais aplicáveis, bastando a 
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referência a princípios jurídicos pertinentes ou a um regime jurídico que definam um quadro legal 
perfeitamente conhecido ou cognoscível por um destinatário normal, colocado na posição do destina-
tário real (cf. o acórdão desta Secção do STA, de 17/11/2010, rec. n.º 1051/09 e jurisprudência nele 
citada), sendo que estas características dizem respeito à exigência da fundamentação formal do acto 
tributário, sendo distintas da chamada fundamentação substancial (esta deve exprimir a real verificação 
dos pressupostos de facto invocados e a correcta interpretação e aplicação das normas indicadas como 
fundamento jurídico)  - cfr. entre muitos, o ac. desta Secção do STA, de 17/11/2010, rec. n.º 1051/09, 
bem como a abundante jurisprudência nele referenciada, nomeadamente o ac. da 2ª Subsecção do 
Contencioso Administrativo deste STA, de 27/5/2003, rec. n.º 01835/02, onde se exara:

«… tem sido entendimento deste Tribunal que na fundamentação de direito dos actos adminis-
trativos não se exige a referência expressa aos preceitos legais, bastando a referência aos princípios 
jurídicos pertinentes, ao regime legal aplicável ou a um quadro normativo determinado (…).

Mais do que isto, tem sido dito que em sede de fundamentação de direito, dada a funcionalidade 
do instituto da fundamentação dos actos administrativos, ou seja, o fim meramente instrumental que 
o mesmo prossegue, se aceita um conteúdo mínimo traduzido na adução de fundamentos que, mau 
grado a inexistência de referência expressa a qualquer preceito legal ou princípio jurídico, possibilitem 
a referência da decisão a um quadro legal perfeitamente determinado  - cf. Ac. pleno de 25.5.93, rec. 
27.387 (Apêndice, pág. 309) e acºs. em subsecção de 27.2.97, rec. 36.197 (Apêndice pág. 1515) e supra 
citados acºs. de 7.5.98, rec. 32.694 e de 28.10.99, rec. 44.051)».

Ou seja, de acordo com este entendimento, «o dever de fundamentação fica assegurado sempre 
que, mau grado a inexistência de referência expressa a qualquer preceito legal ou princípio jurídico, a 
decisão se situe num determinado e inequívoco quadro legal, perfeitamente cognoscível do ponto de 
vista de um destinatário normal, concluindo -se, assim, que haverá fundamentação de direito sempre 
que, face ao texto do acto, forem perfeitamente inteligíveis as razões jurídicas que o determinaram.»

E só em casos muito particulares se pode concluir que um acto se encontra fundamentado de di-
reito apesar de nenhuma referência legal directa existir no texto do acto, tal acontecendo, por exemplo, 
quando se se mostrem verificadas duas condições:

« - A primeira é a de que se possa afirmar, inequivocamente, perante os dados objectivos do pro-
cedimento, qual foi o quadro jurídico tido em conta pelo acto;

 - A segunda é a de que se possa concluir que esse quadro jurídico era perfeitamente conhecido 
ou cognoscível pelo destinatário, hipotizando -se que o seria por um destinatário normal na posição em 
concreto em que aquele se encontra.

A segunda condição não funciona sem a primeira, pois esta integra -a. Se não se sabe qual o quadro 
jurídico efectivamente tido em conta pelo acto, jamais pode ser realizada; e, por isso, é irrelevante que 
o destinatário possa saber, e até saiba, qual o quadro jurídico que deveria ter sido considerado.

O destinatário não se pode substituir nem ao acto nem ao autor do acto. A fundamentação é 
requisito do acto. E o destinatário tem o direito de saber qual o quadro jurídico que foi levado em 
consideração, ao abrigo de que regime legal entendeu o autor do acto praticá -lo.» (citado acórdão da 
Secção do Contencioso Administrativo, de 27/5/2003).

4.5. Em concordância com este entendimento e volvendo ao caso dos autos, afigura -se -nos que os 
elementos destes constantes e a materialidade vertida no probatório da sentença fornecem elementos 
capazes de conduzir à conclusão de que se encontram preenchidas aquelas duas condições.

Com efeito:
 - por um lado, as conclusões do relatório indicam expressamente as normas que constituem o 

fundamento jurídico das correcções propostas em sede de IRC (exercício de 1995), quanto à descon-
sideração como custo fiscal da quantia de esc. 183.666$00, titulada por facturas de electricidade, por 
representar custos alheios à empresa (art. 23º CIRC) e quanto à desconsideração como custo fiscal 
da quantia de esc. 1.770.000$00, titulada por duas facturas de ofertas, por representarem custos não 
necessários para a realização dos proveitos (art. 23º CIRC);

 - por outro lado, no mapa de apuramento mod. DC -22 (que concretiza as correcções técnicas) invoca 
como fundamento de tais correcções o teor do citado relatório (cfr. cópia do dito mapa a fls. 154/158 
do PAT, apenso);

 - finalmente, também o próprio despacho do sr. Director de Finanças (que homologa as conclu-
sões do relatório), invoca expressamente, como fundamento jurídico de todas as correcções técnicas a 
realizar, o «art. 16º n.º 1, “in fine”, do Código do IRC» (cfr. a alínea H) do Probatório e cópias desse 
despacho a fls. 87 dos autos e a fls. 3 do PAT, apenso). Ou seja, mesmo no que respeita à correcção ao 
lucro tributável da quantia de esc. 417.429.546$80, resultante do considerado incorrecto apuramento do 
custo de lotes de terreno vendidos, o despacho do Director de Finanças exara que estas correcções têm 
fundamento jurídico no art. l6º n.º 1 do CIRC, ali invocado de forma abrangente, ou seja, no controlo 
por parte da AT, da matéria colectável que fora apurada com base na declaração do contribuinte.

Trata -se, pois, de decisão que, reportando àquele específico quadro legal, permite compreender 
que as razões jurídicas que determinaram o respectivo acto de correcção assentam na desconformidade 
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entre os valores declarados (em termos de custo dos lotes) e os valores apurados (independentemente 
da questão de saber se os pressupostos, procedimentos e cálculos utilizados estão substancialmente 
correctos) através da acção de inspecção.

E se em sede de direito de audição a impugnante, confrontada com o projecto de conclusões do 
relatório, não alegou falta de fundamentação de direito das correcções propostas (cfr. docs. de fls. 57 a 
70 e 72 a 75), também na petição inicial da presente impugnação revela ter compreendido os motivos 
e os critérios que determinaram as correcções técnicas efectuadas, criticando -os especificamente. Pelo 
que, também é de concluir que o quadro jurídico aplicável foi assimilado pelo respectivo destinatário 
(a impugnante).

Assim, como salienta o MP, a conjugação das antecedentes proposições permite concluir, como 
se conclui, no sentido da suficiência da fundamentação de direito expressa e que esta cumpriu a sua 
dupla função endógena e exógena, pois que, para além de manifestar a concreta ponderação efectuada 
pelo Director de Finanças, também deu a conhecer à impugnante as razões da decisão.

5. A sentença recorrida, ao julgar procedente a impugnação, com fundamento em ilegalidade decor-
rente do invocado vício de forma por falta de fundamentação das correcções e da consequente liquidação, 
enferma, portanto, do erro de julgamento que a recorrente lhe imputa, carecendo, consequentemente, 
de ser revogada e impondo -se a baixa dos autos ao Tribunal recorrido a fim de ali serem apreciados os 
restantes fundamentos de impugnação invocados e cuja apreciação foi tida como prejudicada em face 
do teor da decisão ora revogada.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e, julgando 

devidamente fundamentado o acto de correcção da matéria tributável e a consequente liquidação, ordenar 
a baixa dos autos à instância a fim de ali serem apreciados os restantes fundamentos de impugnação 
invocados e cuja apreciação foi tida como prejudicada face ao teor da decisão ora revogada.

Custas a final.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Impugnação. Prescrição. SISA. Aplicação no tempo.

Sumário:

 I — Respeitando a dívida impugnada a Imposto Municipal de SISA há que tomar em 
consideração que o encurtamento do prazo de prescrição de 10 para 8 anos se 
não verificou, como para a generalidade dos impostos, no dia 1 de Janeiro de 
1999 (data da entrada em vigor da LGT), mas no dia 13 de Novembro de 1999, 
data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro, sendo, 
pois, com referência à data de 13 de Novembro de 1999 que terá de se verificar 
se contado o prazo de prescrição decorrido à sombra da lei antiga em concreto, 
ou seja, nele ponderando a interferência de causas de interrupção ou suspensão 
da prescrição que se tenham verificado, faltava naquele dia menos de 8 anos para 
o prazo se completar, caso em que o prazo da lei antiga continua a ser aplicável 
ex vi do disposto na parte final do n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil.

 II — Para o cômputo, em concreto, do prazo de prescrição, relevam as causas de in-
terrupção ou suspensão da prescrição 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.

 III — Não releva para o cômputo do prazo de prescrição a paragem do processo de 
impugnação por mais de um ano por facto não imputável ao sujeito passivo que 
apenas se tenha completado em data posterior a 1 de Janeiro de 2007, pois que 
a partir desta data foi revogado o disposto no n.º 2 do artigo 49.º da LGT, na 
redacção anterior à da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro.
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Processo n.º 117/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Urbalgarve II – Turismo e Construção, S.A..
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

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

e Fiscal de Loulé, de 13 de Setembro de 2010, que, por prescrição da dívida impugnada, julgou extinta 
a instância por inutilidade superveniente da lide.

A recorrente termina as suas alegações de apresentando as seguintes conclusões:
1. A douta sentença recorrida considerou facto assente a apresentação da petição inicial da 

impugnação em 2005 -07 -22;
2. Considerou igualmente ocorrido o facto tributário em 1996 -06 -25, iniciando -se a contagem 

do prazo de prescrição em 1997 -01 -01;
3. Para concluir que atendendo ao tempo já decorrido, falta menos tempo para o prazo se com-

pletar ao abrigo do art.º 34.º do CPT do que aquele que resulta da aplicação da lei nova, ou seja, o 
art.º 48.º da LGT;

4. A FP não pode concordar com tal entendimento uma vez que decorridos 10 anos sobre 1997 -01 -01 
ou 8 anos desde 1999 - 01 -01, a prescrição verifica -se em ambos os casos em 2007 -01 -01;

5. Pelo que não falta menos tempo para o prazo de 10 anos previsto no art. 34.º do CPT se 
completar;

6. Não podendo, por esse facto, contar -se o prazo de prescrição da dívida em causa de acordo 
com o regime do CPT mas com o da lei nova – Lei Geral Tributária;

7. Nos termos do art.º 49.º n.º 1 deste diploma legal, a citação no processo de execução fiscal foi 
o primeiro facto interruptivo a verificar -se;

8. Por ter sido deduzido a Impugnação decidenda, a impugnante solicitou a suspensão da execução 
fiscal ao respectivo órgão – Serviço de Finanças de Vila Real de Santo António, vindo a apresentar a 
competente garantia em 2006 -01 -19;

9. Desde essa data encontrava -se a execução fiscal suspensa até hoje e bem assim o prazo 
prescricional por força do disposto nos artigos 49.º n.º 3 com a redacção em vigor à data dos factos, 
conjugado com os artº 103º n.º 4 e art.º 169.º n.º 1 ambos do CPPT.

10. Não se verificou a caducidade da garantia prestada, por não ter decorrido três anos desde a 
sua apresentação até à revogação do art.º 183.º -A do CPPT efectuada em 2007 -01 -01;

11. Nem a mesma ter sido requerida ao Tribunal de 1ª instância pela interessada;
12. Nesta conformidade, não se verifica a prescrição da dívida objecto dos autos contrariamente 

ao decidido, resultando violados os dispositivos legais supra invocados
Pelo exposto e com o mui douto suprimento de V. Exas., deve ser dado provimento ao presente 

recurso e, em consequência, revogada a sentença recorrida como é de inteira JUSTIÇA.
2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos termos seguintes:
1. O facto tributário “sub judice” ocorreu em 25/06/2005, iniciando -se a contagem do prazo de 

prescrição do imposto impugnado em 01/01/1997.
2. O art. 34.º do CPT previa um prazo de prescrição de 10 anos e a LGT – que entrou em vigor no 

dia 1 de Janeiro de 1999, nos termos do art. 6.º do Decreto -Lei n.º 398/98 de 17 de Dezembro – reduziu 
aquele prazo de prescrição para 8 anos.

3. O conflito temporal dos dois prazos de prescrição é resolvido pelo art. 297 do CC, por força 
do art. 5.º, n.º 1 do D -L - 398/98.

4. A Fazenda Pública alega que, pela aplicação do prazo prescricional de 10 anos constante do 
CPT, este terminaria a 1/1/2007, e que pela aplicação do prazo prescricional de 8 anos da LGT, este 
terminaria na mesma data, para depois concluir, ou pretende concluir que seria de aplicar ao caso 
“sub judice” o regime prescricional constante da Lei Geral Tributária.

5. Justificando -se com o seguinte, falacioso, argumento: “não é de aplicar a lei antiga porque o 
prazo desta não é mais favorável à impugnante” (art. 13.º).

6. Mesmo que, em concreto, o novo regime que pugna aplicar seja menos favorável à Impug-
nante.

7. A lei nova não é mais favorável à impugnante, uma vez que a Fazenda Pública, aplicando -a, 
conseguiu sustentar que o prazo de prescrição que o tribunal “a quo” havia considerado verificado a 
20/01/2009, pela aplicação da lei antiga, afinal ainda estaria a decorrer, porque suspenso, ao abrigo 
da lei nova.

8. A Apelante, na sua interpretação da lei, não respeitou nem a letra, nem a ratio legis do art. 297 
do CC.
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9. A lei antiga, o seu regime “aplicado em bloco, com as concretas causas de interrupção ou 
suspensão do decurso do prazo”, é mais favorável ao impugnante.

10. A interpretação do art. 297.º do CC há -de ser no sentido de no concurso temporal de dois 
regimes prescricionais que, em abstracto, possam ser aplicáveis ao caso concreto, há -de aplicar -se 
aquele que, em primeiro lugar, se completar.

11. Será portanto desprovida de sentido, e mesmo contrária ao espírito da lei, a solução que 
aplique um novo regime se tal for em prejuízo do ora Impugnante.

12. É, pois, de aderir à sentença proferida pelo tribunal “a quo” quando refere que “forçosa 
será a conclusão de que a norma aplicável é a do artigo 34.º do C.P.T., sendo de dez anos o prazo de 
prescrição”.

13. A contagem do prazo de prescrição iniciou -se no ano seguinte àquele em que ocorreu o facto 
tributário (01/01/1997), interrompeu com a entrada da petição inicial dos presentes autos (22/06/2005), 
cessou o efeito interruptivo da prescrição um ano após a paragem do processo (30/06/2007) e em 20 de 
Janeiro de 2009 já se achava ultrapassado aquele prazo.

Termos em que deve ser negado provimento ao recurso, confirmando -se “in totum” a sentença 
sob recurso. Assim se fazendo a costumada Justiça!

3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, tendo tido vista dos autos, 
não emitiu parecer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido e ao contrário do alegado, se encontra prescrita a dívida im-

pugnada.
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos (tidos como relevantes 

para o conhecimento da excepção de prescrição  - fls. 103 a 105 dos autos):
A) Pelo termo de declaração de 02/10/1997, a sociedade Construções Industriais do Algarve 

(ALINDUSTRIAL), Lda., e “declarou que pretende pagar a sisa que for devida com referência permuta ou 
troca efectuada em 25.06.96, com “URBALGARVE – Imobiliários e Turismo, Lda.”. NIPC 501321713, 
com sede na Urbanização das Amendoeiras, Lote 23 – 1.º Hortas, dando a primeira à segunda, os 
respectivos prédios, sitos em Hortas, Matadouro, freguesia e concelho de Vila Real de Santo António:

 - 1.º Parcela de terreno para construção urbana, (…) inscrito na respectiva matriz sob o art.º 6471, 
com o Valor Patrimonial de 9.120.000$00;

 - 2.º Parcela de terreno para construção urbana, com a área de 228 m2, (…) designado por 
Lote n.º 17, inscrito na respectiva matriz sob o art.º 6472, com o Valor Patrimonial de 9.120.000$00;

 - 3.º Parcela de terreno para construção urbana, com a área de 252 m2, (…) designado por Lote 
n.º 18, inscrito na respectiva matriz sob o art.º 7473, com o Valor Patrimonial de 10.080.000$00;

 - 4.º Parcela de terreno destinada a construção urbana com área de 264 m2, (…) designada 
como Lote n.º 19, inscrito na respectiva matriz sob o art.º n.º 6474, com o Valor Patrimonial de 
10.560.000$00.

 - 5.º Parcela de terreno destinada a construção urbana com área de 240 m2, (…) designado por 
Lote 20, inscrito na respectiva matriz sob o art.º n.º 6475, com o Valor Patrimonial de 9.600.000$00, 
e recebendo em troca uma porção de terreno destinada a construção urbana com a área de 228,80 m2 
(…) inscrito na respectiva matriz sob o art. n.º 1935, com o Valor Patrimonial de 55.650.000$00.

 - Mais declarou que os prédios estão livres de quaisquer ónus ou encargos e que não há diferença 
declarada de valores”.

B) Em 06/01/1998 foi instaurado o processo para avaliação de bens nos termos do art.º 109.º do 
CIMSISD, cfr. fls. 33 do apenso.

C) Em 20/01/1998, foi emitida a liquidação adicional de SISA (cfr. fls. 138 do apenso):
«Fica V. Exa. Por este meio notificada, nos termos do art. 114.º do C.I.M.S.I.S.S.D., para no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso de recepção desta carta, solicitar guias para 
o pagamento de sisa na importância total de 16.999.858$00 (dezasseis milhões novecentos e noventa 
e nove mil oitocentos cinquenta e oito escudos), sendo 14.435.000$00 de Imposto Municipal de Sisa, e 
2.564.858$00 de Juros Compensatórios, resultante da liquidação adicional de sisa à permuta n.º 282 de 
2 de Outubro de 1997, que fez com “Urbalgarve – Imobiliários e Turismo, Lda”, NIPC – 501 321 713, 
com sede na Urbanização das Amendoeiras, lote 23 – 1.º Hortas, liquidação essa efectuada com base 
nos elementos constantes no relatório elaborado em 19.11.97, pelo SFIT de Faro, em resultado da 
acção de Fiscalização levada a efeito a essa Empresa, no qual é referido que o Lote de Terreno por essa 
Empresa recebido (art. n.º 1935 da freguesia de Monte Gordo) se encontrava, à data da transmissão, 
hipotecado a favor do Banco de Investimento Imobiliário, S.A., pelo valor de 200.000.000$00, situação 
esta devidamente comprovada através de certidão emitida pela Conservatória desta localidade e anexa 
ao mesmo, motivo pelo qual se procedeu à competente liquidação adicional.
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Contra aquela liquidação poderá, também, apresentar reclamação graciosa ou impugnação ju-
dicial nos termos, fundamentos e prazos previstos nos art.ºs. 95.º, 120.º e 123.º do Código de Processo 
Tributário.»

D) No processo de avaliação foi prestada a seguinte informação (cfr. fls. 139 do apenso):
«Em cumprimento do despacho que antecede, cumpre -me informar V. que o prédio constante de 

folhas dois dos autos, foi objecto de avaliação, nos termos do artigo 109º do CIMSISSD, tendo sido 
atribuído o valor de € 1.084.037,47.

Mais informo, que o valor declarado no termo de declaração de sisa de 31 de Outubro de 2001, 
foi apurado uma diferença de valores patrimoniais, inferior à que resulta dos cálculos anexos, nos 
termos da regra 8 do parágrafo 3º do artigo 19.º do CIMSISSD, havendo assim lugar a liquidação 
adicional de sisa. Porém V. Exa., melhor decidirá.

Vila Real de santo António, 18 de Janeiro de 2005»
E) A Impugnante foi notificada em 05/04/2005, da liquidação adicional de Imposto Municipal de 

Sisa ora sob impugnação, cfr. fls. 154 a 158 do apenso.
F) A petição inicial foi apresentada em 22/07/2005, conforme carimbo aposto a fls. 3.
G) Em 30/06/2007, os presentes autos completaram um ano de paragem por facto não imputável 

ao contribuinte, cfr. fls. 78.
6 – Apreciando.
6.1 Da prescrição da dívida impugnada
A sentença recorrida, a fls. 101 a 108 dos autos, julgou extinta a instância, por inutilidade su-

perveniente da lide, em razão da prescrição da dívida impugnada – SISA relativa a um contrato de 
permuta celebrado em 25/06/1996.

Fundamentou -se o decidido quanto à prescrição na aplicabilidade ao caso do prazo de prescrição 
de 10 anos previsto no artigo 34.º do Código de Processo Tributário (CPT), iniciando -se a sua contagem 
em 01/01/1997 e atendendo a que a petição inicial (de impugnação) foi apresentada em 22/06/2005 
e em 30/06/2007 a presente impugnação completou um ano de paragem por facto não imputável ao 
contribuinte, concluindo assim que em 20 de Janeiro de 2009 já se achava ultrapassado aquele prazo 
de dez anos previsto no art. 34.º n.º 1 do C.P.T. (cfr. sentença recorrida, a fls. 105 e 106 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente Fazenda Pública, alegando ser aplicável não o prazo de 10 anos 
previsto no CPT, mas o de 8 anos previsto no artigo 48.º da Lei Geral Tributária (LGT), contado desde 
1 de Janeiro de 1999, tendo o prazo sido interrompido com a citação no processo de execução fiscal 
e suspenso desde 19 de Janeiro de 2006 até à presente data, em virtude da prestação de garantia para 
suspender a execução na pendência da impugnação deduzida, sustentando, em conformidade, que não 
se verifica a prescrição da dívida objecto dos autos contrariamente ao decidido (cfr. as conclusões das 
alegações de recurso supra transcritas).

Por seu lado, a recorrida alega que deve ser negado provimento ao recurso, confirmando -se “in 
totum” a sentença sob recurso.

Vejamos, pois.
É desde logo controvertido nos presentes autos qual o prazo de prescrição aplicável  - 10 anos ou 

8 anos  -, pois que a sentença recorrida e a recorrente, concordando em que a determinação do prazo 
aplicável se fará por aplicação da regra contida no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil, concluem em 
sentido divergente no resultado da sua aplicação (concluindo a sentença recorrida que forçosa será a 
conclusão de que a norma aplicável é a do artigo 34.º do CPT, sendo de dez anos o prazo de prescrição 
e a recorrente que verificando -se que a prescrição terminaria na mesma data tanto por aplicação da 
lei antiga como por aplicação da lei nova, seria esta – e bem assim o respectivo prazo de 8 anos nela 
previsto  - a aplicável (cfr. as conclusões 4. A 6. das suas alegações de recurso).

Nenhum dos intervenientes processuais tomou, porém, em conta – daí que o problema se encontre 
deficientemente colocado por todos eles  -, que a dívida impugnada respeita a Imposto Municipal de 
SISA e, em consequência, que o encurtamento do prazo de prescrição de 10 para 8 anos se não verificou, 
como para a generalidade dos impostos, no dia 1 de Janeiro de 1999 (data da entrada em vigor da LGT), 
mas apenas no dia 13 de Novembro de 1999, data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 472/99, de 
8 de Novembro, que adaptou os vários códigos tributários à Lei Geral Tributária e cujo artigo 4.º deu 
nova redacção, designadamente, ao artigo 92.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto 
sobre Sucessões e Doações (CIMSISD), passando este a dispor que: «Só poderá ser liquidado imposto 
municipal de sisa ou imposto sobre sucessões e doações nos oito anos seguintes à transmissão ou à 
data em que a isenção ficou sem efeito, sem prejuízo do disposto nos parágrafos seguintes e, quanto 
ao restante, no artigo 46.º da lei geral tributária».

É, pois, com referência à data 13 de Novembro de 1999 (e não à de 1 de Janeiro de 1999), que 
terá de verificar -se – por aplicação da regra contida no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil – se, 
contado o prazo de prescrição decorrido à sombra da lei antiga em concreto, ou seja, nele ponderando 
a interferência de causas de interrupção ou suspensão da prescrição que se tenham verificado, faltava 
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naquele dia menos de 8 anos para o prazo se completar, caso em que o prazo da lei antiga continua a 
ser aplicável.

No caso dos autos, não há notícia da ocorrência de qualquer interrupção ou suspensão da 
prescrição ocorridas em momento anterior a 13 de Novembro de 1999, pelo que, contado o prazo 
de 10 anos do início do ano civil seguinte ao da ocorrência do facto tributário (nos termos do n.º 2 
do artigo 34.º do CPT), ou seja, desde 1 de Janeiro de 1997 (pois que a transmissão geradora do 
dever de pagar SISA teve lugar no dia 25 de Junho de 1996  - cfr. a alínea A) do probatório fixado), 
ter -se -á de concluir que a 13 de Novembro de 1999 haviam decorrido já, à sombra da lei antiga, 2 
anos, 11 meses e 12 dias.

Ora, se assim é, forçoso é concluir que à data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 472/99, de 
8 de Novembro, faltavam já menos de 8 anos para o prazo de prescrição, contado segundo a lei antiga, 
se completar, razão pela qual, ex vi do disposto na parte final do n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil, 
continua este prazo a ser o aplicável.

O facto de ser aplicável, in casu, o prazo de prescrição de 10 anos, não significa, porém, ao 
contrário do que pretende a recorrida, que o regime da prescrição previsto no CPT seja “aplicável em 
bloco”, relevando apenas, para efeitos do cômputo, em concreto, do prazo, as causas de interrupção 
da prescrição previstas naquele diploma legal (cfr., entre outros, o acórdão deste Supremo Tribunal de 
2 de Fevereiro de 2011, rec. n.º 807/10), antes relevarão, como tem sido reiteradamente afirmado por 
este Supremo Tribunal, as causas de interrupção ou suspensão da prescrição 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 do probatório fixado (cfr. a sua alínea F), que em 22 de Julho de 2005 – antes do prazo 
10 anos se completar  -, foi deduzida a impugnação judicial que está na origem dos presentes autos, 
destes constando – a fls. 77 e 78 – que no dia 11 de Janeiro de 2006 nela foi prestada garantia para 
suspender a execução fiscal.

Ora, nos termos do artigo 49.º da LGT, na redacção então vigente, a impugnação interrompia a 
prescrição (cfr. o seu n.º 1), embora essa interrupção se “desgraduasse” em mera suspensão do prazo 
se este estivesse parado por mais de um ano por facto não imputável ao sujeito passivo (cfr. o seu n.º 2) 
e suspendia também o prazo de prescrição desde que acompanhada da prestação de garantia para sus-
pender a execução (cfr. o seu n.º 3).

No caso dos autos, o prazo de prescrição foi interrompido no dia 22 de Julho de 2005, o que inuti-
lizou para a prescrição todo o tempo até então decorrido (cfr. o n.º 1 do artigo 326.º do Código Civil), e 
estaria também suspenso em virtude da garantia prestada para suspender a execução fiscal na pendência 
da impugnação a partir de 11 de Janeiro de 2006 se esse facto não estivesse, in casu, consumido pelo 
efeito duradouro (suspensivo) daquela interrupção.

É verdade que, de acordo com o probatório  - cfr. a sua alínea G  -, em 30/06/2007 se terá com-
pletado um ano de paragem do processo de impugnação por facto não imputável ao contribuinte, mas 
tal facto não era já, a essa data, relevante, pois que havia já então sido revogado o n.º 2 do artigo 49.º 
da LGT e antes da revogação daquele preceito legal  - corrida em 1 de Janeiro de 2007, data da entrada 
em vigor da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro  - não se completara ainda o período de um ano 
de paragem do processo de impugnação (cfr. o artigo 91.º da Lei n.º 53 -A/2006 e JORGE LOPES DE 
SOUSA, cit., pp. 69/70).

Deste modo, o prazo de prescrição  - interrompido em virtude da dedução de impugnação ju-
dicial  - interrompido permanece, tendo inutilizado para a prescrição todo o tempo decorrido antes e 
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), o que até à data não ocorreu.

Pelo exposto, manifesto é que, ao contrário do julgado, não está prescrita a dívida impugnada, 
havendo que prover o recurso, revogar a sentença recorrida e mandar baixar os autos à primeira instância 
para conhecimento do mérito da impugnação, se a tal nada mais obstar.

 - 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 sentença recorrida e 
julgar não verificada a prescrição, baixando os autos à primeira instância para conhecimento do mérito 
da impugnação, se a tal nada mais obstar.

Custas pela recorrida, que contra -alegou.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Oposição à execução. Execução fiscal. Ilegalidade abstracta. Taxa de publicidade. 
Instituto das Estradas de Portugal. Competência

Sumário:

 I — O IEP  - Instituto de Estradas de Portugal goza de habilitação legal ou competência 
para a cobrança por meio de execução fiscal de taxas de licença para a implan-
tação de tabuletas ou objectos de publicidade na denominada zona de protecção 
à estrada.

 II — Sendo assim, invocando o oponente como fundamento de oposição a uma taxa 
liquidada e cobrada por aquela entidade a ilegalidade abstracta de liquidação, 
prevista no artº 204º, n.º 1, alínea a) do CPPT, a oposição tem de conduzir à ab-
solvição da instância do recorrido por erro na forma do processo, já que, estando 
em causa a eventual ilegalidade em concreto da liquidação, teria de ser deduzida 
impugnação judicial.

 III — E, decorrido que está o prazo para dedução de impugnação, nem sequer é legal-
mente admissível a convolação da oposição para o meio processual correcto.

Processo n.º 140/11 -30.
Recorrente: Matobra – Materiais de Construção e Decoração, SA.
Recorrido: Fazenda Pública e E.P. – Estradas de Portugal.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. “MATOBRA  - Materiais de Construção e Decoração, SA”, com sede na Rua Luís Ramos, 
Adémia, Apartado 8004 Coimbra, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Coimbra que julgou 
improcedente a oposição por si deduzida contra a execução instaurada por dívida de taxa de afixação 
de publicidade, no montante de 851,85 euros e respectivos juros, apresentando, para o efeito, alegações 
nas quais conclui:

1ª)  - Entendeu o tribunal a quo que, tendo a Recorrente alegado a falta de competência do I.E.P., 
assim contestando a legalidade da aplicação da taxa, o que verdadeiramente estaria em causa seria a (i) 
legalidade em concreto da dívida exequenda, nos termos e para os efeitos da alínea h) do artº. 204.º do 
Código de Procedimento e Processo Tributário, pelo que, na medida em que não estavam preenchidos 
os requisitos aí estabelecidos, não existiria suporte legal para a dedução da oposição apresentada.

2ª)  - Ora, salvo melhor opinião, a oposição deduzida enquadra -se não naquela ilegalidade con-
creta, mas na ilegalidade abstracta, absoluta ou de primeiro grau preceituada na alínea a) do mesmo 
normativo, como, de resto, se passará a demonstrar.

3ª) - A quantia exequenda objecto da execução cuja oposição foi considerada improcedente corres-
ponderia a uma taxa devida pela Recorrente à Estradas de Portugal, S.A. pela afixação de publicidade 
constituída por reclamos afixados no estabelecimento daquela, em violação do disposto na alínea b) 
do n.º l do artº. 10.º do Decreto -Lei n.º 13/71, de 13 de Janeiro.

4ª)  - Face ao regime legal vigente, nomeadamente a Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, veio a Recor-
rente, na sua oposição, arguir a incompetência da Estradas de Portugal, S.A. para aplicar qualquer taxa 
devida pela afixação de qualquer publicidade, porquanto com a entrada em vigor da referida lei, passou 
a ser das câmaras municipais a competência para “licenciar”, ou “autorizar”, ou “aprovar” a afixação 
de publicidade, em locais sob jurisdição de outras entidades, como a Estradas de Portugal, S.A., tendo a 
competência desta entidade ficado reduzida à mera emissão de parecer  - mero acto prévio, de natureza 
consultiva, que não se confunde com o licenciamento ou autorização  -, com vista à formação do acto 
administrativo decisório a praticar por aquelas autarquias locais. De facto, a Lei n.º 97/88, de 17 de 
Agosto revogou tacitamente a alínea b) do n.º l do artigo 10º e artigo 12.º, relativamente à fixação de 
publicidade, e a alínea j) do n.º l do artigo 15º do Decreto  - Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, pelo que, 
a partir da entrada em vigor daquela lei, é ilegal a cobrança da taxa referida na mencionada alínea j) 
do n.º l do artigo 15.º.

5ª) - Dispõe a alínea a) do n.º l do art. 204.º que um dos fundamentos da oposição à execução 
poderá consistir na “inexistência do imposto, taxa ou contribuição nas leis em vigor à data dos factos 
a que respeita a obrigação ou, se for o caso, não estar autorizada a sua cobrança à data em que tiver 
ocorrido a respectiva liquidação.”
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6ª)  - Como refere Jorge Lopes de Sousa, em anotação ao artº. 204.º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário, a ilegalidade abstracta, absoluta ou de primeiro grau distingue -se da ilegalidade 
em concreto “por na primeira estar em causa a ilegalidade do tributo e não a mera ilegalidade do acto 
tributário ou da liquidação; isto é, na ilegalidade abstracta a ilegalidade não reside directamente no acto 
que faz aplicação da lei ao caso concreto, mas na própria lei cuja aplicação é feita, não sendo, por isso, 
a existência de vício dependente da situação real a que a lei foi aplicada nem do circunstancialismo em 
que o acto foi praticado.” (negrito nosso).

7ª)  - Ora, como já foi supra exposto, a Recorrente, na sua oposição, alegou a ilegalidade da cobrança 
da taxa referida na alínea j) do n.º l do artº. 15.º do Decreto  - Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, porquanto 
tal preceito teria sido tacitamente revogado pela Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto. Daqui resulta clara a pura 
inexistência da referida taxa (nos termos da alínea a) do artigo 204.º), já que não legalmente prevista. 
Ilegalidade essa não dependente das circunstâncias concretas do caso ou de qualquer elemento exógeno 
à própria lei. Atentas tais características da arguida ilegalidade, não poderá deixar de entender -se que 
estamos perante uma verdadeira ilegalidade abstracta do próprio tributo.

8ª)  - Pelo que deveria a oposição deduzida ter sido admitida, ao abrigo da alínea a) do n.º l do 
artº. 204.º.

9ª)  - Neste sentido, versando sobre um caso similar, relativo à mesma taxa, aplicada pela mesma 
entidade, refira -se o Ac. do Supremo Tribunal Administrativo (Proc. 243/09), de 25 -06 -2009, que, apesar 
de versar já sobre a questão de mérito da causa (ilegalidade ou não da taxa), não hesitou em qualificar 
de abstracta a eventual ilegalidade.

Nestes termos e nos melhores de direito, deve o presente recurso ser considerado totalmente proce-
dente, substituindo -se a decisão de que ora se recorre por outra que admita, por legalmente admissível, 
a oposição deduzida, assim se fazendo a Habitual Justiça!

2. O MºPº não emitiu parecer nos presentes autos.
3. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
a) Foi instaurada execução por dívida de taxa de fixação de publicidade, do ano de 2006, visível 

na rede de estradas nacionais e implantada a menos de 150 metros da respectiva plataforma, ou seja, 
numa faixa de 150m paralela à estrada no valor de 851,85 € e respectivos juros;

b) A oponente foi notificada em 23/3/06 da liquidação da taxa de afixação de publicidade pelo 
oficio de 22/3/06, terminando o prazo de pagamento voluntário em Abril de 2006, seguindo -se -lhe um 
prazo improrrogável até 10/5/2006 estabelecido pelo oficio de 27/4706;

c) Decorrido aquele prazo foi instaurada a execução e a oponente foi citada para a execução por 
carta de 11/9/06.

4. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
5. Conforme resulta da decisão recorrida, o Mmº Juiz recorrido julgou improcedente a oposição 

por erro na forma do processo, uma vez que estaria invocado fundamento que integraria ilegalidade 
concreta da liquidação, a qual constituiria fundamento de impugnação.

E, uma vez que estava já decorrido o prazo legal de impugnação, nem sequer era admissível a 
convolação para este meio processual.

A recorrente, por sua vez, entende que invocou a ilegalidade abstracta da liquidação pois que a 
taxa referida na alínea j) do n.º 1 do artº 15º do Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, foi tacitamente 
revogado pela Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto. Deste modo, resulta clara a inexistência da referida taxa 
na legislação em vigor.

Quid juris?
5.1. Para se apurar se foi usado o meio processual correcto no caso dos presentes autos, importa 

determinar se, efectivamente, se pode considerar que foi invocada a ilegalidade em concreto ou em 
abstracto da liquidação.

É que, verificando -se o primeiro caso, o recurso improcede pelas razões da decisão recorrida. 
Verificando -se o segundo, a decisão recorrida tem de ser revogada e tem de ser apreciado o mérito da 
oposição.

Vejamos então.
5.2. Esta questão foi já objecto de decisão por parte deste Supremo Tribunal no Acórdão de 

25.06.2009, proferido no Processo n.º 243/09, que aqui acompanharemos de perto.
5.2.1. Como é sabido, o processo de oposição à execução fiscal tem por escopo essencial o ataque 

(global ou parcial) à execução fiscal, visando a extinção desta, ou absolvição do executado da instância 
executiva, pela demonstração do infundado da pretensão do exequente.

No entanto, essa oposição só é permitida nas hipóteses e com os estritos fundamentos previstos no 
artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário – cf. também o artigo 286.º do Código 
de Processo Tributário, e ainda o artigo 176.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos.

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário, a oposição à execução fiscal poderá ter por fundamento a «Inexistência do imposto, taxa ou 
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contribuição nas leis em vigor à data dos factos a que respeita a obrigação ou, se for o caso, não estar 
autorizada a sua cobrança à data em que tiver ocorrido a respectiva liquidação».

O fundamento da alínea a) reporta -se apenas à «ilegalidade absoluta ou abstracta» da dívida exequenda 
(imposto, taxa ou contribuição) decorrente da inexistência de lei em vigor à data dos factos a que respeita a 
obrigação que a sua liquidação ou da não autorização da sua cobrança à data em que tiver ocorrido a respectiva 
liquidação. É o corolário do artigo 103.º, n.ºs 2 e 3, referido aos artigos 105.º, n.ºs 1, 2 e 4, 165.º, alínea i), e 
199.º, alínea b), todos da Constituição da República – cf. nota 5. ao artigo 204.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário Comentado e Anotado, de Alfredo José de Sousa, e José da Silva Paixão.

Está -se, aqui, perante aquilo que doutrinal e jurisprudencialmente se designa por ilegalidade abs-
tracta ou absoluta da liquidação, que se distingue da «ilegalidade em concreto» por na primeira estar 
em causa a ilegalidade do tributo e não a mera ilegalidade do acto tributário ou da liquidação; isto é, 
na ilegalidade abstracta a ilegalidade não reside directamente no acto que faz aplicação da lei ao caso 
concreto, mas na própria lei cuja aplicação é feita, não sendo, por isso, a existência de vício depen-
dente da situação real a que a lei foi aplicada nem do circunstancialismo em que o acto foi praticado 
– cf. Jorge Lopes de Sousa, em anotação ao artigo 204.º do seu Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado.

5.2.2. Em 1927 foi criada a Junta Autónoma de Estradas que, em 1999, viria a evoluir para um 
modelo de organização assente na existência de três institutos, o Instituto das Estradas de Portugal, 
I. P. (IEP), o Instituto para a Construção Rodoviária, I.P. (ICOR), e o Instituto para a Conservação e 
Exploração da Rede Rodoviária, I.P. (ICERR).

Em 2002, as atribuições destes dois últimos institutos vieram a ser transferidas e consolidadas no 
IEP, modelo que se manteve estável até ao final de 2004.

Com a publicação do Decreto  -Lei n.º 239/2004, de 21 de Dezembro, deu -se um primeiro passo 
para conferir uma nova operacionalidade à administração rodoviária em Portugal. Com a conversão 
da administração rodoviária numa entidade de natureza empresarial, a EP  - Estradas de Portugal, E. 
P. E. (EP, E. P. E.), visou -se o relançamento das suas actividades num novo quadro operacional que 
permitisse garantir melhores resultados e maior estabilidade dos seus recursos.

Pelo Decreto -Lei n.º 374/2007, de 7 de Novembro, a EP -Estradas de Portugal, E.P.E. foi trans-
formada em sociedade anónima de capitais públicos, com a denominação de EP -Estradas de Portugal, 
S.A.. Como previsto nesse diploma, foi assinado, em 23 de Novembro de 2007, o contrato de concessão 
entre o Estado Português e a EP  - Estradas de Portugal, S.A., cujas bases foram aprovadas pelo Decreto-
-Lei n.º 380/2007, de 13 de Novembro, verificando -se, assim, uma alteração profunda na relação do 
Estado com a Administração Rodoviária, consubstanciada na atribuição à EP, S.A. da concessão do 
financiamento, concepção, projecto, construção, conservação, exploração, requalificação e alargamento 
da Rede Rodoviária Nacional (RRN) por 75 anos.

Em 2002, através do Decreto -Lei n.º 227/2002, de 30 de Outubro, o Instituto das Estradas de 
Portugal (IEP) integra, por fusão, o Instituto para a Construção Rodoviária (ICOR), e o Instituto para 
a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), extinguindo -se estes dois últimos. Na base 
desta medida, está a constatação de que “as atribuições daqueles institutos se entrecruzam de forma 
muito directa, pelo que só uma acção concertada e única permitirá potenciar e dinamizar toda a sua 
actividade e conduzir a uma racionalização de meios e estruturas básicas”, passando as competências 
dos organismos extintos para o novo Instituto das Estradas de Portugal.

O IEP mantém a natureza e regime de instituto público, dotado de autonomia administrativa e 
financeira e património próprio, e está sujeito à tutela e superintendência do Ministro das Obras Pú-
blicas, Transportes e Habitação.

Segundo o n.º 1 do artigo 4.º (“Património”) do Decreto -Lei n.º 227/2002, de 30 de Outubro, 
«O património autónomo do IEP é constituído pela universalidade de bens e direitos que integravam 
o património privativo da Junta Autónoma de Estradas à data da sua extinção».

Sob a epígrafe “Equiparação ao Estado”, o artigo 6.º do mesmo Decreto -Lei n.º 227/2002, de 30 
de Outubro, preceitua que «O IEP representa o Estado como autoridade nacional de estradas em relação 
às infra -estruturas rodoviárias concessionadas e não concessionadas» [n.º 1]; que «Relativamente às 
infra -estruturas rodoviárias nacionais não concessionadas, compete ao IEP zelar pela manutenção 
permanente de condições de infra -estruturação e conservação e de salvaguarda do estatuto da estrada 
que permitam a livre e segura circulação» [n.º 2].

E, para o exercício das suas atribuições – diz o n.º 3 do mesmo artigo 6.º – o IEP detém poderes, 
prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis 
quanto, nomeadamente, «À liquidação e cobrança, voluntária ou coerciva, de taxas e rendimentos 
provenientes das suas actividades» [alínea c)]; e «À execução coerciva das demais decisões de auto-
ridade» [alínea d)].

Entre as atribuições fundamentais do IEP estão consagradas as de «salvaguarda de valores 
patrimoniais e ambientais» e as de «assegurar a protecção das infra -estruturas rodoviárias e a sua 
funcionalidade, nomeadamente no que se refere à ocupação das zonas envolventes»; e, para a pros-
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secução das atribuições referidas, deve o IEP, além do mais, «promover a qualidade ambiental e a 
integração paisagística e territorial das estradas, nomeadamente o revestimento vegetal de taludes, 
a arborização e limpeza das bermas e o controlo do ruído» e «autorizar a ocupação das zonas de 
protecção da estrada, promovendo o seu ordenamento e regulamentação e concedendo, no âmbito da 
lei, as autorizações necessárias para a instalação de equipamentos e infra -estruturas» – cf. especial-
mente as alíneas b), j) e l) do n.º 1, e j) e n) do n.º 2 do artigo 4.º dos Estatutos do IEP, aprovados pelo 
Decreto -Lei n.º 237/99, de 25 de Junho.

O Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, instituiu a área de jurisdição da Junta Autónoma 
das Estradas em relação às estradas nacionais, a qual ficou a abranger, para além da zona da estrada 
(englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os passeios, as banquetas ou taludes, pontes e 
viadutos), a denominada zona de protecção à estrada (abrangendo a faixa com servidão non aedificandi 
e a faixa de respeito) – artigos 1.º a 3.º.

No tocante a obras ou implantações na faixa de respeito, nomeadamente a aposição de tabuletas ou 
objectos de publicidade, ficaram dependentes de aprovação ou licença da Junta Autónoma das Estradas 
– artigo 10.º do dito Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.

As taxas a pagar por cada autorização ou licença, assim como as obras delas isentas, encontram -se 
previstas no artigo 15.º do mesmo Decreto -Lei n.º 13/71.

Tal preceito – sucessivamente alterado pelos Decretos -Leis n.ºs 667/76, de 5 de Agosto; 235/82, de 
19 de Junho; e 25/2004, de 24 de Janeiro – fixou, na alínea j) do seu n.º 1, «Pela implantação de tabu-
letas ou objectos de publicidade, por cada metro quadrado ou fracção dos mesmos – (euro) 56,79».

O IEP -Instituto de Estradas de Portugal, como se viu, veio a suceder imediatamente na jurisdição 
e atribuições da Junta Autónoma de Estradas, após sucessivas reestruturações decorrentes de múltiplos 
diplomas legais – cf. Decretos -Leis n.ºs 142/97, de 6 de Junho (alterado pelo Decreto -Lei n.º 282/98, de 
17 de Setembro), 237/99, de 25 de Junho (alterado pelo Decreto -Lei n.º 563/99, de 21 de Dezembro), 
227/2002, de 30 de Outubro, e 239/2004, de 21 de Dezembro.

5.2.3. Invocou a oponente na conclusão 4ª) das suas alegações que a Lei 97/88 revogou tacitamente 
os artºs 10º., nº. 1, alínea b), 12º., relativamente à fixação de publicidade e 15º., nº. 1, alínea j), do Dec. 
Lei nº. 13/71, de 23 de Janeiro, pelo que, a partir da entrada em vigor daquela lei, é ilegal a cobrança 
da taxa referida no mencionado artº. 15º., nº. 1, alínea j).

Significa isto que, no seu entendimento, e «no que à fixação de publicidade concerne», é ilegal 
a cobrança da taxa referida, pelo facto de as normas do Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, terem 
sido revogadas pela Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.

Mas será que ocorreu tal revogação?
O Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, encontra -se em vigor, muito embora sucessivamente 

alterado pelos Decretos -Leis n.ºs 667/76, de 5 de Agosto, 235/82, de 19 de Junho e 25/2004, de 24 de 
Janeiro.

De resto, a respeito de “Afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda”, a Lei 
n.º 97/88 de 17 de Agosto, invocada pela ora recorrente, reza, logo no seu artigo 1.º, sob a epígrafe 
“Mensagens publicitárias”, que «A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza co-
mercial obedece às regras gerais sobre publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades 
competentes» [n.º 1]; e que «Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete às 
câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos critérios de 
licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho» [n.º 2].

Não alega a ora recorrente que o caso esteja abrangido «na área do respectivo concelho», aonde, 
ademais, realizada «a definição dos critérios de licenciamento aplicáveis», não poderia, nunca, ficar 
prejudicada a «intervenção necessária de outras entidades» com competência para o licenciamento 
prévio – segundo os termos do artigo 1.º da própria Lei n.º 97/88 de 17 de Agosto, invocada pela ora 
recorrente.

Por outro lado, também a recorrente não diz, aliás, qual o dispositivo da Lei n.º 97/88 de 17 de 
Agosto, que terá revogado os artigos 10.º e 15.º, alínea j), do Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, 
nem aponta qual o artigo da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, que terá revogado as normas que atribuem 
ao IEP, sucessor da JAE, a competência para o licenciamento de aposição de tabuletas ou objectos de 
publicidade, e a cobrança das respectivas taxas, na denominada zona de protecção à estrada – nos termos 
designadamente dos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 10.º e 15.º do Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.

Ora, sendo assim, a entidade exequente, IEP  - Instituto de Estradas de Portugal, tem competên-
cia atribuída por lei, nos sobreditos termos, para conceder autorização ou licença e cobrar através de 
execução fiscal as taxas devidas «pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade», pelo que 
não ocorre a ilegalidade abstracta da dívida exequenda.

Deste modo, a discussão da legalidade da liquidação só poderia ter lugar no âmbito da legalidade 
em concreto a realizar em processo de impugnação judicial.
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Porque foi usado o processo de execução fiscal e não é viável  - dado ter sido ultrapassado o 
prazo previsto na lei para a impugnação  - a convolação para o meio processual correcto, bem andou 
o Mmº Juiz recorrido em indeferir a oposição com fundamento em erro na forma do processo.

6. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso e confirma -se a sentença recorrida, 
mas com absolvição do recorrido da instância e não do pedido.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 8 de Junho 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Rectificação de erro de escrita. Nulidades. Taxa de publici-
dade.

Sumário:

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

 II — Só se verifica contradição entre os fundamentos e a decisão geradora de nulidade 
da sentença se os fundamentos invocados na decisão conduzem, num processo 
lógico, à solução oposta da que foi adoptada.

 III — Constitui causa de nulidade da sentença a falta de pronúncia sobre questões que 
o juiz deva apreciar, considerando -se como tais todas as questões que as partes 
tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja 
prejudicada pela solução dada a outras (artigos 125.º, n.º 1 do Código do Proce-
dimento e do Processo Tributário e 668.º, n.º 1, alínea d) e 660.º n.º 2 do Código 
de Processo Civil).

Processo n.º 161/11 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa.
Recorrido: Iberusa, Hotelaria e Restauração, SA.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – O Município de Lisboa recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tribu-

tário de Lisboa, de 29 de Maio de 2009, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por 
IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, S.A., com os sinais dos autos, contra acto de liquidação 
de taxa de publicidade referente ao ano de 2007 no montante de € 15.026,19, anulando as liquidações 
sindicadas.

O recorrente termina as suas alegações de recurso apresentando as seguintes conclusões:
1.ª Considerando o disposto no n.º 1, do art. 667.º, do CPC, ex vi da alínea e), do art. 2.º, do 

CPPT, a douta Sentença recorrida incorreu em erro material, na identificação da factura respeitante 
à liquidação impugnada, ao referir -se à mesma como 520000006084 e 520000006084, quando na 
realidade aquela corresponde ao n.º 520000060084;

2.ª Mais padece de nulidade, por oposição entre os respectivos fundamentos e decisão, nos 
termos do n.º 1, do art. 125.º, do CPPT, porquanto, pronunciando -se em sede de fundamentação 
sobre excepção invocada pela ora Recorrente, considerou a mesma procedente e concluiu pela 
improcedência do correspondente pedido da Impugnante, mas na Decisão, limitou -se a declarar a 
procedência da Impugnação.

3ª Antes deveria, na Decisão, ter considerado a fundamentação que a antecedia e, por refe-
rência à mesma, decidido pela improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade de 
normas, do Regulamento de Publicidade e da Tabela de Taxa e Outras Receitas Municipais, atenta 
a verificação da excepção dilatória de erro na forma do processo e consequentemente, nessa parte, 
absolvido a ora Recorrente da Instância, ao abrigo do n.º 2, do artigo 493.º, do CPC, “ex vi” da 
alínea e), do art. 2.º, do CPPT;
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4.ª De igual modo se verifica nulidade da douta sentença recorrida por omissão de pronúncia, 
nos termos do n.º 1, do art. 125.º, do CPPT, na medida em que não apreciou ou decidiu excepção 
invocada na Contestação;

5.ª A impugnante peticionou nos autos a que o presente se reporta a declaração de nulidade, 
com força obrigatória geral, de normas do Regulamento de Publicidade e da Tabela de Taxas e 
outras Receitas Municipais;

6.ª O processo de impugnação judicial, considerando os fundamentos definidos para o mesmo 
no art. 99º do CPPT, não compreende a apreciação de tais questões, mas, tão só, a legalidade de actos, 
no caso concreto, do indeferimento de Reclamação Graciosa e da liquidação na mesma questionada, 
razão pela qual foi arguida na Contestação, também com referência a tal pedido, a excepção de erro 
na forma do processo;

7.ª Não obstante, tal questão não foi apreciada na douta Sentença recorrida, a qual deixou por 
decidir a excepção invocada, em sede de articulados, ao abrigo do mencionado n.º 1 do art. 493, do 
CPC;

8.ª A Jurisprudência dos Tribunais Superiores é inequívoca, quanto à nulidade por omissão 
de pronúncia, no sentido de a mesma ocorrer sempre que o Tribunal deixar de pronunciar -se sobre 
questão suscitada pelas partes, que não fique prejudicada pela solução adoptada quanto a outras 
questões;

9.ª É, precisamente, a situação dos autos, uma vez que a douta Sentença recorrida omitiu a 
pronúncia sobre a excepção (dilatória) invocada na Contestação, cujo provimento motivaria a im-
procedência de pedido formulado nos mesmos.

Nestes termos, nos demais de Direito e invocando o mui douto suprimento de V. Exªs., se requer 
seja concedido provimento ao presente recurso e anulada a douta decisão recorrida, para que se 
faça a já costumada JUSTIÇA!

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal tendo tido vista dos autos, 

não emitiu parecer.
4 – Questões a decidir
São as de saber se houve erro material, de escrita, na identificação da factura respeitante à liqui-

dação impugnada que deva ser objecto de rectificação e bem assim se é nula a sentença recorrida por 
oposição entre os fundamentos e a decisão e por omissão de pronúncia.

5 – Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
1. A Impugnante submeteu a licenciamento municipal a colocação de anúncios publicitários, 

luminosos e não luminosos, na fachada de vários estabelecimentos seus (informação de fls. 4 do 
apenso de reclamação);

2. O pedido de licenciamento foi aprovado pela Câmara Municipal e paga, então, a taxa devida 
pelo licenciamento;

3. Foi enviada à impugnante a factura/recibo n.º 5200000060084, emitida em 01/03/2007, 
referenciada aos actos de liquidação da taxa de publicidade por renovação da licença relativa aos 
anúncios publicitários, luminosos e não luminosos, assinalados supra, em 1), reportada ao ano de 
2007, na importância de € 15.026,19 e com prazo de pagamento voluntário até 31/03/2007 (fls. 11 
do apenso de reclamação);

4. A impugnante “reclamou” dos actos de liquidação para o Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa (apenso de reclamação);

5. A reclamação foi indeferida por despacho de 04/09/2007, exarada sobre a informação 
n.º 216/DAJAF/DAT/07, da Divisão de Apoio Técnico, constante do apenso de reclamação, que se 
dá por integralmente reproduzida;

6. A impugnante foi notificada do despacho de indeferimento em 13/09/2007 (apenso de re-
clamação);

7. A impugnação deu entrada no tribunal em 18/10/2007, conforme carimbo aposto na petição 
inicial, a fls. 1.

6 – Apreciando
6.1 Da rectificação da sentença recorrida por erro material de escrita
Peticiona o recorrente a rectificação da sentença recorrida por erro material de escrita (artigo 

667.º n.º 1 do CPC, ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT) no que respeita à identificação da factura 
subjacente à liquidação impugnada, porquanto o respectivo Relatório identifica a factura subjacente 
à liquidação impugnada como correspondendo ao n.º 520000006084 e, em 3. do probatório, como 
5200000060084, quando na verdade o número que identifica a mesma é o 520000060084 como 
pode concluir -se da análise dos articulados e da cópia da própria factura (cfr. alegações de recurso 
a fls. 197 e 198 e respectiva conclusão 1.ª).

Confrontando o número constante da cópia da factura junta com a petição inicial (a fls. 23 dos 
autos)  - 520000060084  - com o número pelo qual é designada na sentença recorrida (relatório, a fls. 166 
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dos autos: 520000006084; n.º 3 do probatório, a fls. 169 dos autos: 5200000060084) manifesto é que 
tem o recorrente razão na sua alegação de que incorre a sentença, nesta parte, em lapso de escrita que 
importa corrigir, pois que o juiz “a quo” o não fez em momento anterior ao da subida do recurso (cfr. 
o n.º 2 do artigo 666.º e o n.º 2 do artigo 667.º do CPC).

Assim, atento o facto de a sentença recorrida, por lapso de escrita, ter procedido à incorrecta 
identificação da factura subjacente à liquidação impugnada a fls. 166 e 169 dos autos, procede -se à 
respectiva rectificação nos termos seguintes:

 - a fls. 166, onde se lê “520000006084” deve ler -se “520000060084”;
 - a fls. 169, onde se lê “5200000060084” deve ler -se “520000060084”.
6.2 Das alegadas nulidades da sentença por contradição entre os fundamentos e a decisão e 

por omissão de pronúncia
Alega ainda o recorrente que a sentença recorrida padece de nulidade, por oposição entre os res-

pectivos fundamentos e decisão, nos termos do n.º 1, do art. 125.º, do CPPT, porquanto, pronunciando-
-se em sede de fundamentação sobre excepção invocada pela ora Recorrente, considerou a mesma 
procedente e concluiu pela improcedência do correspondente pedido da Impugnante, mas na Decisão, 
limitou -se a declarar a procedência da Impugnação, quando deveria na Decisão, ter considerado a 
fundamentação que a antecedia e, por referência à mesma, decidido pela improcedência do pedido 
de declaração de inconstitucionalidade de normas do Regulamento de Publicidade e da Tabela de 
Taxa e Outras Receitas Municipais, atenta a verificação da excepção dilatória de erro na forma do 
processo e consequentemente, nessa parte, absolvido a ora Recorrente da Instância, ao abrigo do 
n.º 2, do artigo 493.º, do CPC, “ex vi” da alínea e), do art. 2.º, do CPPT (cfr. conclusões 2.ª e 3.ª das 
respectivas alegações de recurso).

No que respeita à alegada omissão de pronúncia, sustenta o recorrente que a sentença recorrida não 
apreciou ou decidiu excepção invocada na Contestação cujo provimento motivaria a improcedência 
de pedido formulado nos mesmos.

Por despacho datado de 24/1/2011 (a fls. 213 verso dos autos) o tribunal “a quo” sustentou o 
decidido, considerando que na sentença não foram cometidas as nulidades que lhe são imputadas.

Vejamos.
Nos termos no n.º 1 do artigo 125.º do CPPT constituem, entre outras, causas de nulidade da 

sentença, a oposição dos fundamentos com a decisão e a falta de pronúncia sobre questões que o 
juiz deva apreciar.

Na sua petição inicial de impugnação a então impugnante, ora recorrida, terminou pedindo (cfr. 
fls. 14 e 15 dos autos) que:

“1. – se digne declarar nulo o acto de cobrança ora impugnado, por padecerem as normas em que 
assentou a sua liquidação, designadamente, de vício de ilegalidade, nos termos que vão expressos;

sem conceder
2. – se digne declarar as normas dos arts. 2º, nº1, 3º n.1, 15º, 16º n.1, 20º alínea c), 22º nº3 do 

Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa conjugados com o disposto no art. 28º 
e art. 5º das observações do Capítulo IV da Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais da Câmara 
Municipal de Lisboa, inconstitucionais, por violação dos arts. 103º n.2 e 165º n.1 i) da C.R.P., sendo 
as citadas normas desaplicadas no caso “sub judice”, em cumprimento da sua fiscalização concreta 
que igualmente se requer;

3. – à luz do quadro exposto e a serem julgados os pedidos supra referidos (em 1. E 2.), mais se 
requer a declaração de nulidade de todas as cobranças efectuadas ao abrigo das normas do citado Regu-
lamento, bem como, a notificação à Câmara Municipal de Lisboa, para restituição à ora Impugnante de 
todas as quantias, que até à presente data, a mesma Câmara tenha cobrado à Impugnante a este título”.

Na sua contestação, a fls. 47 a 76 dos autos, a ora recorrente defendeu -se por excepção, invocando 
erro na forma de processo insusceptível de convolação quanto à impugnação das normas regulamentares 
com fundamento em inconstitucionalidade e em nulidade (cfr. fls. 49 a 56 dos autos), bem como por 
impugnação, refutando a existência de ilegalidades do acto de liquidação (cfr. fls. 56 e seguintes os autos).

A então impugnante, ora recorrida, defendeu -se das invocadas excepções nos termos de fls. 86 
a 93 dos autos.

A sentença recorrida considerando que assiste razão à Ré quando excepciona o erro na forma 
do processo quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade de normas regulamentares, 
na medida em que a impugnação judicial é o meio próprio para se questionar a legalidade de actos 
tributários, ou em matéria tributária, que não das normas ao abrigo das quais são emitidos (artigo 97.
º n.º 1, do CPPT), sem prejuízo da apreciação concreta incidental da inconstitucionalidade, nos 
termos do artigo 204.º, da CRP, julgou de seguida que improcede a impugnação quanto ao pedido 
de declaração de inconstitucionalidade de normas regulamentares (cfr. sentença recorrida, a fls. 170 
dos autos).

Passou depois a sentença a apreciar a ilegalidade reportada aos actos de liquidação e cobrança 
de taxas, para o qual julgou ser a impugnação judicial o meio próprio (cfr. sentença recorrida, a fls. 171 
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e seguintes dos autos) consignando, a final, no respectivo segmento decisório da sentença (fls. 175 dos 
autos) que: «Com os fundamentos expostos, o tribunal decide julgar a presente impugnação procedente».

Do exposto decorre que a decisão de procedência da impugnação consignada a final respeita 
ao mérito desta relativo à questão que foi apreciada, pois que em relação à que o não foi em razão 
do julgado erro na forma do processo diz -se expressamente na sentença recorrida que improcede a 
impugnação quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade de normas regulamentares 
(cfr. fls. 170 dos autos).

Não há, deste modo, contradição entre os fundamentos e a decisão, como sucederia, designadamente, 
se julgada a existência de erro na forma de processo o tribunal viesse a conhecer da inconstitucionalidade 
das normas regulamentares, ou que, conhecendo da ilegalidade da liquidação e concluindo ser esta ilegal, 
julgasse a impugnação improcedente. Nestes casos, sim, mas não no dos autos, os fundamentos invo-
cados na decisão conduziriam num processo lógico, à solução oposta da que foi adoptada (cfr. JOSÉ 
ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, Volume V, reimpr. 3.ª ed. 1952, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2007, p. 141).

É certo que no segmento decisório da sentença, até por razões de clareza, devia o juiz ter também 
consignado o que atrás consignou quanto ao erro na forma de processo e daí ter tirado a consequência 
da absolvição da instância do então recorrido quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade 
de normas, com consequências, aliás, quanto à decisão de condenação em custas que não foram ade-
quadamente retiradas. Não ocorre, de qualquer modo, pelo facto de assim não ter procedido, nulidade 
da sentença por oposição dos fundamentos com a decisão, haverá, quando muito, erro de julgamento 
quanto à condenação em custas, contudo não alegado pelo recorrente.

Improcede, pois, a alegada nulidade por contradição entre os fundamentos e a decisão.
No que respeita à também alegada nulidade da sentença recorrida por omissão de pronúncia, que o 

recorrente imputa à sentença por esta não se ter pronunciado sobre a excepção de erro na forma de processo, 
invocada na sua contestação em primeira instância, relativamente ao pedido de declaração de nulidade das 
normas regulamentares, há que atender, por um lado, a que o pedido formulado pelo então impugnante 
na sua petição inicial de impugnação respeitante à nulidade das normas regulamentares (supra reprodu-
zido) foi -o apenas para o caso de serem julgados (procedentes) os pedidos supra referidos (em 1. e 2.).

Ora, não tendo o pedido formulado em 2. (da petição inicial) sido julgado procedente – em razão 
da julgada verificação de erro na forma de processo – não se impunha ao tribunal “a quo” conhecê -lo, 
pois que a improcedência de um dos pedidos dos quais dependia o terceiro prejudicaria, na perspectiva 
do próprio impugnante, prejudicaria o conhecimento deste, e, consequentemente, não tinha o tribunal 
“a quo” de conhecer da excepção de erro na forma de processo que, na perspectiva da entidade então 
recorrida, se verificaria (e que suscitou na respectiva contestação), pois que o conhecimento deste, ou 
de eventuais excepções ao conhecimento do respectivo mérito, ficaram prejudicados pela improcedência 
do segundo pedido.

Sendo assim, não ocorre igualmente a alegada nulidade da sentença por omissão de pronúncia, 
pois que o tribunal a quo não omitiu pronúncia sobre questão que devesse conhecer e que não estivesse 
prejudicada pela solução dada a outra.

Improcedem, deste modo, as alegações do recorrente, à excepção da requerida rectificação da 
sentença, que se defere nos termos expostos em 6.1.

 - 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 na parte em que se requer a recti-
ficação da sentença recorrida, negando -o no demais, sendo a sentença rectificada nos termos seguintes:

 - a fls. 166 dos autos, onde se lê “520000006084” deve ler -se “520000060084”;
 - a fls. 169 dos autos, onde se lê “5200000060084” deve ler -se “520000060084”.
Custas pelo recorrente, na proporção do vencimento.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Sisa. Prescrição. Prazo aplicável. Início de contagem. Factos interruptivos e suspen-
sivos da prescrição.
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Sumário:

 I — Nos termos do disposto no artigo 306.º CC, o prazo de prescrição só começa a 
correr quando o direito puder ser exercido.

 II — Tendo a liquidação de sisa ficado dependente, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 11.º e n.º 1 do artigo 16.º, ambos do CIMSISSD, da obrigação de revenda 
no prazo de três anos, o prazo de prescrição da dívida tributária apenas se inicia 
com a verificação do incumprimento dessa obrigação.

 III — Perante a sucessão de leis no tempo, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 297.º do 
CC, a lei que estabelece prazo mais curto é aplicável aos prazos em curso, contando-
-se o novo prazo 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.

 IV — A citação do executado interrompe o decurso do prazo prescricional pela citação, 
inutilizando todo o tempo anteriormente decorrido (artigos 49.º, n.º 1 da LGT).

 V — Porém, face ao n.º 2 do artigo 49.º da LGT (na redacção da Lei 100/99, de 26 
de Julho), a paragem do processo por período superior a um ano por facto não 
imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito interruptivo previsto no n.º 1 do 
mesmo preceito legal, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse 
período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

Processo n.º 174/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Cofipsa Imóveis, S.A.
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 da Mma. Juíza do 
Tribunal Tributário de Lisboa que, conhecida a prescrição, julgou extinta a instância, por impossibili-
dade superveniente da lide, na oposição deduzida por Cofipsa Imóveis, SA, com os sinais dos autos, à 
execução fiscal contra si instaurada, por dívida de sisa, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

I - Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que, conhecendo da prescrição, julgou 
extinta a instância, por impossibilidade superveniente da lide, na oposição deduzida por Cofipsa Imóveis, 
SA, no processo de execução fiscal n.º 3247200401043552, instaurado por dívida de Sisa;

II - O facto determinante do termo inicial do prazo de prescrição é a não revenda, no prazo de três 
anos, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 11.º e no n.º 1 do art.º 16.º do CIMSISSD;

III - Enquanto não é possível à Administração Tributária liquidar o tributo, não poderá ter início 
o prazo de prescrição, sendo que o prazo legal de prescrição equivale ao tempo útil para o exercício 
do direito;

IV - Nos termos do disposto no art.º 306.º do Código Civil, o prazo de prescrição só começa a correr 
quando o direito puder ser exercido (no mesmo sentido, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
datado de 26 de Maio de 2010, recurso 211/10);

V - O prazo de prescrição aplicável à situação “sub judice” é o prazo de 10 anos, ao abrigo do 
disposto no art.º 34.º do CPT, ex vi art.º 180.º do CIMSISSD, e do art.º 297.º do Código Civil;

VI - O supra referido prazo de 10 anos só passou a vigorar em sede de Sisa a partir de 12 de Maio 
de 1994, data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 119/94, de 7 de Maio, decorrido que foi o período 
de vacatio legis, nos termos do n.º 2 do art.º 5.º do Código Civil;

VII - O Código de Processo Tributário não fazia a distinção, ao contrário do que veio a fazer a 
Lei Geral Tributária, para efeitos de prescrição, entre impostos de obrigação única e os de obrigação 
periódica, considerando para todos os casos que o prazo de prescrição se contaria a partir do início do 
ano seguinte àquele em que ocorreu o facto gerador;

VIII - Ora, assim sendo, o prazo prescricional aplicável à situação “sub judice” é de 10 anos, con-
tados a partir do início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, de acordo com 
o disposto nos n.ºs 1 e 2 do art.º 34.º do CPT, conjugado com o art.º 180.º do CIMSISSD (redacção do 
Decreto -Lei n.º 119/94, de 7 de Maio), pelo que, completar -se -ia apenas em 1 de Janeiro de 2005;

IX - Assim, o prazo de prescrição terminaria em 1 de Janeiro de 2005, não fosse a ocorrência 
duma causa de interrupção do prazo, que foi a citação do executado em sede de processo de execução 
fiscal no antecedente dia 23 de Junho de 2004, pelo que, nos termos do n.º 1 do art.º 49.º da Lei Geral 
Tributária, foi inutilizado todo o tempo anteriormente decorrido (art.º 326.º do Código Civil);

X - Não se pode defender que o processo de execução fiscal tenha estado parado por mais de um 
ano por motivo não imputável ao sujeito passivo, quando, em 30 de Dezembro de 2004, data em que, 
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segundo a douta sentença se encontrava parado o processo de execução fiscal, deu entrada a presente 
oposição;

XI - Pelo exposto, tendo ocorrido um facto interruptivo do prazo de prescrição em 23 de Junho de 
2004, o prazo de prescrição recomeçou a sua contagem a partir daí, pelo que, ainda não se completou;

XII - A manter -se na ordem jurídica, a douta sentença ora recorrida revela uma inadequada inter-
pretação e aplicação do n.º 3 do art.º 11.º e do n.º 1 do art.º 16.º, ambos do CIMSISSD, em conjugação 
com o regime da prescrição aplicável, nomeadamente os art.ºs 34.º do CPT, 297.º do Código Civil e 
dos n.ºs 1 e 3 do art.º 49.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 fixados os seguintes factos:
1 - Foi instaurado em 10/05/2004 o processo de execução fiscal n.º 3247200401043552, para 

cobrança coerciva de Imposto Municipal de Sisa do ano de 1991, no valor de 364.122,47 € e juros 
compensatórios no valor de 605.832,72 €, o que totaliza 972.955,19 € (com base na certidão de dívida 
n.º 589 constante a fls. 2 do processo de execução apenso);

2 - O processo de execução fiscal identificado no ponto anterior esteve parado de 27/12/2004 a 
06/06/2006 (cfr. fls. 57 verso e fls. 58 do processo de execução apenso).

III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa 
que, considerando prescrita a dívida em 19/8/2003, julgou extinta a instância de oposição apresentada 
em 30/12/2004 por impossibilidade superveniente da lide.

Por não se conformar com tal decisão, dela vem recorrer para este Tribunal a Representante da 
Fazenda Pública, alegando, em síntese, que a dívida exequenda ainda se não mostra prescrita.

Vejamos. A dívida aqui em causa reporta -se a sisa referente a transmissão de dois imóveis efec-
tuada em 14/5/1991, a qual ficou isenta, nos termos do n.º 3 dos artigos 11.º e 13.º -A do CIMSISSD, 
em virtude da compra se destinar a revenda (v. cópia da escritura junta aos autos).

Em virtude de tais prédios não terem, afinal, sido revendidos, foi a oponente, ora recorrida, noti-
ficada para proceder ao pagamento da sisa devida e, não o tendo feito, contra ela foi, então, instaurada 
execução para cobrança de tal dívida, a que ela veio agora opor -se, invocando como fundamentos, 
além da prescrição da dívida, a falta de notificação da liquidação e da instauração da execução e ainda 
a caducidade do direito à liquidação.

Fundamentos esses que na decisão recorrida não chegaram a ser apreciados, face à prescrição da dívida.
A primeira questão que se coloca nesta sede é a de apurar se o prazo de prescrição deverá começar 

a contar -se a partir do início do ano seguinte àquele que tiver ocorrido o facto tributário (14/5/1991) 
ou só a partir da constatação do não cumprimento das condições a que ficou subordinada a concessão 
da isenção, ou seja, o incumprimento da obrigação de revenda no prazo de três anos.

Enquanto não for possível à AT liquidar o tributo, não poderá ter início o prazo de prescrição, pois 
este só começa a correr quando o direito puder ser exercido, nos termos do disposto no artigo 306.º do 
CC – v., também, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de 26/5/2010, no recurso 211/10.

Assim, o prazo de prescrição da dívida exequenda apenas se inicia com a verificação do incum-
primento da obrigação de revenda no prazo de três anos (v., neste mesmo sentido, o acórdão deste STA 
de 22/9/2010, proferido no recurso n.º 383/10), ou seja, neste caso, em 1/1/1995.

De seguida, importa determinar o prazo de prescrição da sisa aqui aplicável, já que desde a ocor-
rência do facto tributário se sucederam diversos prazos de prescrição.

Ao tempo do nascimento da obrigação tributária, em 14/5/91, e nos termos das disposições com-
binadas dos art.ºs 180.º do CIMSISSD e 27.º do CPCI, o prazo de prescrição era de 20 anos.

Com o início de vigência do CPT, em 1/7/1991, o prazo passou a ser “de dez anos, salvo se outro 
mais curto estiver fixado na lei” (art.º 34.º, n.º 1).

Tal prazo não se aplicava, todavia, àquele tributo, nos termos do art.º 4.º do DL n.º 154/91, de 23/04, 
o que só aconteceria “após introdução, no respectivo Código, das normas necessárias de adaptação”.

O que veio a concretizar -se com o DL 119/94, de 7 de Maio, que alterou aquele art.º 180.º, por 
remissão para o dito art.º 34.º.

Por seu turno, o artº 48.º, n.º 1 da LGT, que entrou em vigor em 1/1/1999 encurtou o prazo para 
oito anos.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 297.º do CC, a lei que estabelece prazo mais curto é 
aplicável aos prazos em curso, contando -se o novo prazo 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”.

Temos assim que, quando o prazo de prescrição foi alterado para dez anos, pelo DL 119/94, de 7 
de Maio, faltava, para que se verificasse a prescrição, pela lei nova, menos tempo do que o que faltava 
decorrer pela lei antiga  - o dito art.º 27.º do CPCI  - pelo que passou a ser aquele o diploma aplicável.

Não se aplicando igualmente a LGT, pois que, à data em que esta entrou em vigor, já era mais 
reduzido o prazo que faltava correr por aplicação do artigo 34.º do CPT.
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Ora, assim sendo, o prazo de prescrição de 10 anos, contados a partir de 1/1/1995, completar -se-
-ia em 1/1/2005.

Sucede que, em 23/6/2004, o decurso do prazo prescricional foi interrompido pela citação da 
executada, pelo que, nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT, foi inutilizado, em consequência, todo 
o tempo anteriormente decorrido (artigo 326.º do CC), começando a partir desta data a contagem de 
um novo prazo.

Só que, como se retira do probatório e se constata do processo de execução apenso, este esteve 
parado de 27/12/2004 a 6/6/2006, pelo que, face ao n.º 2 do artigo 49.º da LGT (na redacção da Lei 
100/99, de 26 de Julho), a paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao 
sujeito passivo teria feito cessar o efeito interruptivo previsto no n.º 1 do mesmo preceito legal, somando-
-se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

E, assim sendo, no caso em apreço, somando -se o tempo decorrido desde 1/1/1995 até à data da 
citação (23/6/2004) com o que decorreu depois de 27/12/2005, é evidente que o prazo de prescrição 
aqui aplicável (dez anos) já se completou.

Alega, todavia, a recorrente FP que, embora a oposição não fosse à data da sua interposição motivo 
de suspensão do prazo de prescrição, o certo é que a oposição consubstancia causa de suspensão do 
processo de execução fiscal, nos termos do artigo 212.º do CPPT, pelo que, neste caso, a sua apresen-
tação em 30/12/2004 obsta a que se considere que existiu paragem do processo de execução fiscal por 
motivo não imputável ao sujeito passivo.

A esse respeito se dirá, contudo, que a suspensão da execução derivada da dedução de oposição 
está, em regra, dependente do condicionalismo previsto nos artigos 52.º da LGT e 169.º do CPPT, pelo 
que não é a mera dedução de oposição que suspende a execução, sendo necessária que ela seja recebida, 
como se refere no n.º 5 do artigo 169.º do CPPT.

Ou seja, a execução suspender -se -á, assim, nos casos previstos no artigo 169.º do CPPT, desde 
que tenha sido constituída ou prestada garantia, nos termos dos artigos 195.º e 199.º do CPPT, ou tiver 
sido efectuada penhora que garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.

Ora, isso mesmo é reconhecido na informação prestada pelo órgão de execução fiscal ao executado, 
e posterior oponente, em 15/12/2004 (v. fls. 55 do processo de execução apenso) quando se refere que 
os bens penhorados até então eram insuficientes para garantir o pagamento da dívida exequenda e acres-
cido, sendo que se assim fosse entendido deveria aquele, aquando da elaboração da petição, solicitar em 
requerimento anexo a liquidação dos valores para garantia, a qual seria, então, de imediato notificada.

E não obstante ser reconhecida a insuficiência dos bens até então penhorados a execução fiscal 
esteve parada sem qualquer diligência desde 27/12/2004 até 6/6/2004, data em que finalmente se or-
denou a penhora de outros bens.

Acresce, por outro lado, que a oposição apresentada pelo executado em 30/12/2004 nos serviços 
de finanças não foi informada nem remetida a tribunal a não ser em 25/7/2006 (v. fls. 82 do processo 
de execução fiscal apenso), tendo sido entretanto efectuadas algumas outras penhoras em bens da 
executada.

Sendo que só em 24/10/2006, após recepção de ofício do TAF de Lisboa a confirmar o recebimento 
da oposição, foi proferido despacho a suspender a execução fiscal, nos termos do artigo 212.º do CPPT, 
por se encontrarem penhorados os bens conhecidos da executada.

Em conclusão se dirá, pois, que apesar de apresentada oposição, e não se mostrando constituída 
ou prestada garantia, nem efectuada penhora, que garantisse o pagamento da dívida exequenda e acres-
cido, apesar de existirem outros bens da executada, como se viria a demonstrar com a efectivação de 
posteriores penhoras, o processo de execução fiscal esteve efectivamente parado mais de um ano por 
facto que não é imputável à executada, ora recorrida.

Razão por que cessou, por esse motivo, o efeito interruptivo derivado da citação e previsto no 
n.º 1 do artigo 49.º da LGT, havendo que somar -se ao tempo decorrido até essa data o que decorreu 
após essa paragem superior a um ano, e, nessa medida, não há dúvida que já se verificou, assim, a 
alegada prescrição da dívida.

E, constituindo a prescrição da dívida exequenda, fundamento de oposição à execução, nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, a sua verificação conduzirá à procedência da oposição 
com esse fundamento deduzida e não à absolvição da instância, por impossibilidade superveniente da 
lide, como na decisão recorrida se entendeu.

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 quanto à verificação 
da prescrição da dívida exequenda, e, em consequência, julgar procedente a oposição deduzida, e extinto 
o processo de execução fiscal respectivo.

Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 
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 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Sisa. Avaliação. Liquidação adicional. Impugnação judicial. Cumulação de pedidos. 
Fundamentação.

Sumário:

 I — É ilegal, à face do preceituado no n.º 6 do artigo 77.º da LGT e no n.º 1 do ar-
tigo 36.º do CPPT, a notificação do acto de fixação da matéria tributável feita 
em simultâneo com a notificação do acto de liquidação, uma vez que o acto de 
avaliação da matéria tributável que se insira num processo de liquidação de um 
tributo deve preceder, logicamente, o acto de liquidação.

 II — Quando tal, porém, suceda, mesmo que o acto de liquidação não venha a ser im-
pugnado, o interessado poderá vir a impugnar autonomamente o acto de fixação da 
matéria tributável e, no caso de este acto ser anulado, o acto de liquidação cairá, 
como acto consequente, por passar a estar afectado de nulidade [artigo 133.º, 
n.º 2, alínea i), do CPA].

 III — Tendo o sujeito passivo deduzido impugnação judicial contra o acto da segunda 
avaliação, pode o mesmo, em obediência aos princípios da economia processual e 
da impugnação unitária, também pedir cumulativamente a anulação da liquidação 
adicional do imposto que daquela resultou, tanto mais que estamos perante pedidos 
entre os quais há uma relação de dependência ou subsidiariedade e no âmbito do 
mesmo tributo, o que torna, assim, os mesmos passíveis de ser cumulados, nos 
termos dos artigos 87.º do CPC e 104.º do CPPT.

 IV — O acto de avaliação realizado pela comissão de avaliação está sujeito ao dever de fun-
damentação por força do dever geral de fundamentação dos actos administrativos e 
tributários plasmado no artigo 268.º da Constituição e acolhido pelos artigos 124.º 
do CPA e 77.º da LGT, devendo apresentar -se clara e suficientemente motivado, 
por forma a que possa ser adequadamente sindicado pelos respectivos visados.

 V — O facto de o contribuinte estar presente na Comissão de Avaliação, por si ou repre-
sentado pelo seu louvado, não dispensa nem limita esse dever de fundamentação.

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

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

Processo n.º 254/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Luís Gomes Teixeira.
Relator: Ex.mo Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – A Representante da Fazenda Pública, inconformada com a decisão da Mma. Juíza do TAF de 
Leiria que julgou procedente a impugnação deduzida por Luís Gomes Teixeira, com os sinais dos autos, 
contra a avaliação efectuada pelos Serviços de Finanças da Nazaré à fracção autónoma designada pelas 
letras “CZ” do prédio sito na Av. Manuel Remígio, em Nazaré, e bem assim a liquidação adicional de 
sisa, e determinou a anulação da decisão da comissão de avaliação, com as demais consequências legais, 
dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A) No actual processo, o impugnante pretendeu, cumulativamente, impugnar o valor patrimonial 
fixado em sede de segunda avaliação realizada nos termos do art.º 57.º do CIMS e a liquidação adicional 
de Imposto Municipal de Sisa, ambos os actos reportados à fracção autónoma designada pelas letras 
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CZ do prédio sito na Avenida Manuel Remígio, Nazaré, a que corresponde o artigo 7452, da matriz 
predial urbana da freguesia da Nazaré.

B) O impugnante fundou o meio processual por si apresentado e a cumulação de pedidos por si for-
mulada nos artigos 50.º/1 e 47.º/4 -a) do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA).

C) Ora, no processo judicial tributário, o CPTA tem aplicação subsidiária – art.º 2.º -d) do CPPT, e é 
chamado a regular os recursos contenciosos dos actos de indeferimento ou de revogação de isenções ou 
outros benefícios fiscais, bem como de outros actos administrativos relativos a questões tributárias que 
não comportem apreciação da legalidade do acto de liquidação – art.º 97.º, n.º 1, alínea p) e n.º 2 do CPPT.

D) Os preceitos legais em que o impugnante fundou o processo por si apresentado não tinham apli-
cabilidade ao caso vertente, uma vez que o CPPT contém e regula directa e especificamente os meios pro-
cessuais mais adequados à discussão de tais matérias, nomeadamente os artigos 102.º e 134.º/1 e 2 e 104.º.

E) Regime, igualmente, aplicável às avaliações, para efeitos de Imposto Municipal de Sisa, efec-
tuadas ao abrigo do artigo 57.º do Código respectivo (CIMS), como sucedeu no caso vertente.

F) Questão suscitada pela AF em sede de contestação apresentada e que não foi avaliada, nem 
decidida na sentença sob recurso.

G) E mesmo que assim não se entendesse, atento o carácter de acto destacável do acto de avaliação, 
quaisquer eventuais vícios de que enfermasse, apenas poderiam ser arguidos em sede de impugnação 
judicial deduzida contra o mesmo, nos exactos termos dos artigos 97.º, n.º 1, alínea f), 102.º, n.º 1, 
alínea e) e 134.º, n.ºs 1 e 2, todos do CPPT.

H) Donde que o impugnante, ao pretender atacar o valor patrimonial fixado em sede de 2.ª ava-
liação, deveria ter deduzido impugnação contra o acto de fixação de valores patrimoniais, fundada em 
qualquer ilegalidade, nos exactos termos dos n.ºs 1 e 2 do art.º 134.º do CPPT e ao visar atacar o acto 
de liquidação adicional de Sisa praticado com base naquele, haveria de apresentar impugnação judicial 
no prazo do n.º 1 do art.º 102.º e com os fundamentos do art.º 99.º, ambos do CPPT.

I) Não o tendo feito, o valor fixado em sede de avaliação tornou -se questão decidida e não sindi-
cável na impugnação do acto de liquidação de Sisa subsequente.

J) Pois que a falta de impugnação autónoma e prévia do acto de avaliação sana os eventuais vícios 
do respectivo procedimento.

K) Detendo a Administração Tributária poderes de correcção da matéria tributária relevante, os quais 
abrangem os atinentes à determinação da matéria colectável em sede de Sisa (cfr. art.º 19.º/4 e 57.º do 
CIMSISD), não enferma de qualquer ilegalidade a liquidação adicional de Sisa que considerou o valor 
administrativo e definitivamente fixado através do procedimento de avaliação próprio e não impugnado.

L) Todavia a sentença sob recurso não avaliou, não se pronunciou, nem decidiu quanto a esta 
panóplia de questões, não cuidando de sanear a instância quanto ao quadro legal em que a mesma, 
erradamente, se fundou e quanto à ilegal cumulação de impugnações/processos apresentados, vindo a 
conhecer e a pronunciar -se sobre matéria já decidida ou resolvida, não atendendo que o acto de fixação 
do valor tributável, não obstante o seu carácter preparatório do acto final de liquidação adicional de 
Sisa, constituía acto destacável para efeitos de impugnação contenciosa autónoma e própria, sob pena 
de, na sua falta, se firmar na ordem jurídica como caso resolvido ou decidido.

M) Ademais, a avaliação em causa, efectuada nos termos do art.º 57.º do CIMS, precedida de 
informação prestada por funcionário competente, fundou -se na localização privilegiada do imóvel, 
frente ao mar, a qual origina(va) uma enorme procura daquele tipo de imóveis e, consequentemente, 
os elevados preços praticados na sua venda, em geral, e naquele prédio em particular.

N) A segunda avaliação foi efectuada por louvados diferentes daqueles que participaram na pri-
meira e o valor patrimonial fixado mereceu, também, a concordância do perito do contribuinte, uma 
vez que a decisão foi obtida por unanimidade.

O) Atendendo a que a AF havia suscitado o mecanismo do art.º 57.º do CIMS com base na loca-
lização privilegiada do imóvel (frente ao mar), a qual origina(va) uma enorme procura daquele tipo de 
imóveis e, consequentemente, os elevados preços praticados na sua venda, em geral, e naquele prédio, 
em particular, em sede de fundamentação adoptada, escreveu -se: “a Comissão depois de ter ido ao 
local verificou que se trata de um prédio na 1.ª linha de frente para o mar, de boa construção, que tem 
a área de 124,10 m2, com três assoalhadas, cozinha, WC, corredor, 2 despensas, marquise, terraço e 
garagem. Por unanimidade e atendendo aos valores praticados à data da transacção foi atribuído o 
valor de 129.687,45 Euros”.

P) Respeitosamente, a fundamentação permite reconstituir os parâmetros objectivamente conside-
rados (localização, qualidade, construção, área total) que levaram os peritos a concluir pelo valor fixado.

Q) Do mesmo modo, a avaliação foi directa, porquanto a Comissão deslocou -se ao local em causa.
R) A avaliação pode basear -se em todos os elementos disponíveis, nomeadamente, ao contrário do 

que pretende o ora impugnante, recorrendo a comparação com os “valores ou preços de outros prédios”, 
os quais se constituem como um elemento de referência de capital importância.
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S) Depois, a avaliação em causa ocorreu num tempo anterior à reforma do património operada 
pelo DL n.º 287/2003, de 12/11, não dispondo de uma bateria de elementos informativos, actualmente, 
disponíveis.

T) Respeitosamente, embora sucinta, a fundamentação é clara, suficiente, congruente e, portanto, 
legal.

U) Ao não ter conhecido, nem se ter pronunciado, sobre questão de conhecimento oficioso, a sen-
tença sob recurso incorreu em erro de julgamento, inobservando o art.º 125.º do CPPT e o art.º 660.º/2 
do CPC, aplicável ex vi o art.º 2.º do CPPT.

V) Ao não promover o saneamento da instância, a sentença sob recurso violou os artigos 98.º/4 
do CPPT e 97.º/3 da LGT.

W) A sentença sob recurso fez errada interpretação e aplicação dos artigos 86.º/1 da LGT e 134.º/1 
e 2 do CPPT e, ainda, do art.º 77.º da LGT.

Não foram apresentadas contra -alegações.
A Mma. Juíza a quo manteve a decisão recorrida, nos termos nela expostos, por entender que 

nela nenhum agravo à lei foi feito.
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. Em 21/09/1994 compareceu na Repartição de Finanças do concelho da Nazaré Anabela Santos 

Póvoa, na qualidade de gestora de negócios de Luís Gomes Teixeira e declarou que pretende pagar a sisa 
que fosse devida com referência à compra que aquele iria fazer por 12 500 000$00 à firma Imobiliária 
da Nazaré, Lda., da fracção autónoma designada pelas letras “CZ”, do prédio a constituir em regime de 
propriedade horizontal sito na Av. Manuel Remígio, na vila e freguesia da Nazaré a nível do 6.º andar 
destinado a habitação, omisso na matriz predial urbana da respectiva freguesia – cfr. fls. 33 dos autos.

2. A liquidação da sisa supra referida foi efectuada na mesma data através do conhecimento 
n.º 249 – cfr. fls. 33 v.º dos autos.

3. Com base na seguinte informação: “exagerada procura, localização e preços praticados no 
prédio”, o Chefe da Repartição de Finanças da Nazaré tomou a iniciativa de promover a avaliação da 
fracção autónoma supra identificada, em 17/02/1995 – cfr. fls. 32 e 32 v.º dos autos.

4. A avaliação foi autorizada por despacho de 22/02/1995 do Chefe de Divisão do Serviço de 
Imposto s/Património e Despesa da DDF de Leiria, por delegação, tendo sido por este designados os 
peritos, José Domingues Fernandes, com voto de desempate, e Diamantino dos Santos Gomes – cfr. 
fls. 35 dos autos.

5. A avaliação teve lugar em 17/10/2001, com a presença dos louvados identificados no ponto 4. 
deste articulado e de António Magalhães Marques Amaro e do respectivo termo de avaliação consta:

“(…) os peritos por unanimidade atribuíram o valor de 26 000 000$00 (vinte e seis milhões de 
escudos) considerando o bom local, boa construção. Reporta -se à data de aquisição.”

Tudo conforme fls. 45 dos autos.
6. Do valor da avaliação foi dado conhecimento a Luís Gomes Teixeira, por carta registada com 

aviso de recepção que assinou em 11/12/2002, com a indicação de que, querendo, poderia requerer 
segunda avaliação ou interpor recurso e ainda com indicação do valor do imposto a pagar e respectivo 
prazo – cfr. fls. 48 dos autos.

7. Em 20/12/2002, vem Luís Gomes Teixeira, junto do Chefe da Repartição de Finanças, requerer 
segunda avaliação – cfr. fls. 49 dos autos.

8. A 2.ª avaliação realizou -se em 18/11/2003, com a intervenção de José António Bento Gonçal-
ves, José Cardoso da Silva e António José Sousa Vinagre e manteve o valor atribuído com a seguinte 
fundamentação:

“… A comissão depois de ter ido ao local verificou que se trata de um prédio na 1.ª linha de frente 
para o mar, boa construção, que tem área de 124,10 m2, com três assoalhadas, cozinha, wc, corredor, 
duas despensas, marquise, terraço e garagem. Por unanimidade e atendendo aos valores praticados 
à data da transmissão foi atribuído o valor de 129.687,45 Euros”.

Tudo conforme fls. 62 dos presentes autos.
9. Do valor da 2.ª avaliação foi dado conhecimento a Luís Gomes Teixeira, por carta registada 

com aviso de recepção que foi assinado em 12/07/2004 – cfr. fls. 65 e 65 v.º dos autos.
10. Em 08/10/2004, foi deduzida a presente impugnação – cfr. fls. 2 dos autos.
III – Vem o presente recurso interposto pela Representante da Fazenda Pública da decisão da 

Mma. Juíza do TAF de Leiria que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pelo ora recorrido, 
cumulativamente, contra a segunda avaliação efectuada pela AT para efeitos de sisa e a liquidação adi-
cional de sisa, que teve por base o valor patrimonial fixado nessa avaliação, ambos os actos reportados 
à fracção autónoma a que corresponde o artigo 7452 da matriz predial urbana da freguesia da Nazaré, 
e, em consequência, determinou a anulação daquela avaliação, com as demais consequências legais.
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Alega a recorrente que no actual processo pretendeu o impugnante impugnar, cumulativamente, o 
valor patrimonial fixado em sede de segunda avaliação realizada nos termos do artigo 57.º do CIMSISSD 
e a liquidação adicional de sisa daí resultante reportada ao mesmo imóvel, fundando a sua pretensão nos 
artigos 50.º, n.º 1 e 47.º, n.º 4, alínea a) do CPTA.

Ora, tendo este CPTA no processo judicial tributário apenas aplicação subsidiária, nos termos do 
artigo 2.º, alínea d) do CPPT, é evidente que os preceitos legais invocados não terão aplicabilidade ao caso 
vertente, tanto mais que o CPPT contém e regula directa e especificamente os meios processuais mais 
adequados à discussão de tais matérias, nomeadamente nos seus artigos 102.º e 134.º, n.ºs 1 e 2, e 104.º.

Vejamos. Não há dúvida que o CPTA tem apenas aplicação subsidiária no processo judicial tri-
butário em matérias em que o CPPT não regule directa e especificamente.

Vindo impugnados dois actos tributários (o acto de avaliação patrimonial e o acto de liquidação), 
para os quais, em princípio, o CPPT prevê meio processual adequado e autónomo para deles se reagir 
(artigo 97.º, n.º 1, alíneas a) e f), 102.º e 134.º do CPPT), importa, em primeiro lugar, apurar se é possível 
cumular no mesmo processo de impugnação o pedido de anulação de ambos os actos.

Sendo que o silêncio da decisão recorrida sobre o alegado erro na forma de processo, que constituiria 
nulidade de conhecimento oficioso (artigos 98.º, n.º 4, e 125.º do CPPT, 97.º, n.º 3 da LGT e 660, n.º 2 do 
CPC), não pode ser interpretado como omissão de pronúncia, mas antes, ao conhecer do primeiro dos pe-
didos formulados com o consequente efeito no segundo, como implícita admissão dos diferentes pedidos.

Por outro lado, também não colhe a argumentação da recorrente quando afirma que na decisão 
recorrida se conheceu de matéria já decidida ou resolvida, uma vez que os actos de fixação do valor 
tributável, embora constituam actos preparatórios do acto final de liquidação adicional de sisa, são actos 
destacáveis e, portanto, susceptíveis de impugnação contenciosa autónoma e própria, o que não foi feito.

Contudo, tal não corresponde à realidade, já que é evidente que a impugnação apresentada visa 
indiscutivelmente, além do mais, o acto de fixação do valor patrimonial fixado ao imóvel aqui em causa, 
acusando -o de falta de fundamentação.

Donde, não está aqui em causa o facto de o impugnante vir apenas atacar o acto de liquidação, com 
fundamento na invalidade do acto de avaliação efectuada (situação em que se colocaria efectivamente 
o caso de questão já decidida ou resolvida), mas o facto de, ao mesmo tempo que vem questionar este 
acto, impugnar também, e no mesmo processo, o acto subsequente de liquidação adicional de sisa dele 
decorrente.

Ora, independentemente do artigo 47.º, n.º 4, alínea a) do CPTA prever expressamente a possi-
bilidade de cumulação de impugnações de actos administrativos, salvo quando seja apresentada em 
termos de subsidiariedade ou de alternatividade, que se encontrem entre si colocados numa relação de 
prejudicialidade ou de dependência, nomeadamente por estarem inseridos no mesmo procedimento ou 
porque da existência ou validade de um deles depende a validade do outro, estabelece o artigo 104.º do 
CPPT que na impugnação judicial podem, nos termos legais, cumular -se pedidos e coligar -se os autores 
em caso de identidade da natureza dos tributos, dos fundamentos de facto e de direito invocados e do 
tribunal competente para a decisão.

Também em caso de verificação de qualquer das circunstâncias referidas nesse artigo 104.º do 
CPPT, os processos de impugnação judicial podem ser apensados ao instaurado em primeiro lugar que 
estiver na mesma fase, de acordo com o artigo 105.º do mesmo compêndio adjectivo.

A acumulação de que aqui se trata é relativa a mais que um acto tributário como se depreende da 
exigência de idêntica natureza dos tributos.

Por isso, deveria falar -se, com mais rigor, em cumulação de impugnações do que em cumulação 
de pedidos.

Esta possibilidade de cumulação, como a de coligação, justifica -se pela economia de meios que 
proporciona e por contribuir para a uniformidade de decisões.

Segundo Jorge Lopes de Sousa, no seu CPPT, anotado e comentado, Volume I, a págs. 757 e 758, 
este artigo 104.º é, assim, uma norma especial para o processo de impugnação judicial, que afasta a 
possibilidade de aplicação subsidiária da regra que consta do n.º 4 do artigo 47.º do CPTA que permite 
a cumulação de impugnações de actos que se encontrem entre si colocados numa relação de prejudicia-
lidade ou de dependência, nomeadamente por estarem inseridos no mesmo procedimento ou porque da 
existência ou validade de um deles depende a validade do outro e de actos cuja validade possa ser verifi-
cada com base na apreciação das mesmas circunstâncias de facto e dos mesmos fundamentos de direito.

Segundo o referido autor, assim, no processo de impugnação judicial, esta cumulação de pedidos 
relativa a mais que um acto só pode suceder quando estes se reportem a tributos da mesma natureza, 
sejam idênticos os fundamentos de facto e de direito e seja o mesmo o tribunal competente para a 
decisão, sendo estes requisitos de verificação cumulativa.

Também, seguindo o autor citado, em anotação ao artigo 54.º do CPPT, no contencioso tributário 
vigora o princípio da impugnação unitária, nos termos do qual, em regra, só há impugnação contenciosa 
do acto final do procedimento, que afecta imediatamente a esfera patrimonial do contribuinte, fixando 
a posição final da Administração Tributária perante este, definindo os seus direitos ou deveres. Esse 
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princípio extrai -se também do artigo 66.º da LGT, em que se estabelece o regime dos actos interlo-
cutórios do procedimento tributário, que determina que os contribuintes e outros interessados podem 
reclamar de quaisquer actos ou omissões praticados pela Administração Tributária, mas a reclamação 
não suspende o procedimento, podendo os interessados impugnar a decisão final com fundamento em 
qualquer ilegalidade.

Nos procedimentos tributários que conduzem a um acto de liquidação de um tributo, a esfera 
jurídica dos interessados apenas é atingida por esse acto e, por isso, em regra, será ele e apenas ele o 
acto lesivo e contenciosamente impugnável.

No entanto, como se referiu, no presente artigo ressalvam -se as situações em que haja «disposição 
expressa em sentido diferente».

E, com efeito, por vezes, a lei prevê a impugnabilidade contenciosa imediata de actos anteriores 
ao acto final do procedimento, que têm especial relevo para condicionar a decisão final.

Estes actos preparatórios da decisão final, que são directa e imediatamente impugnáveis por via 
contenciosa, assumem a natureza de actos destacáveis.

Os actos destacáveis são actos que, embora inseridos no procedimento tributário e anteriores à 
decisão final, a condicionam irremediavelmente, justificando -se que sejam

impugnados por forma autónoma, principalmente nos casos em que são praticados por entidades 
distintas da que deve proferir a decisão foral.

No entanto, a sua impugnação contenciosa autónoma só ocorrerá quando esteja prevista na lei, por 
forma expressa, como se exige neste artigo, só havendo impugnabilidade imediata de actos procedi-
mentais independentemente de norma expressa quando tais actos procedimentais sejam imediatamente 
lesivos.

O conceito de decisões interlocutórias, que abrange as decisões procedimentais anteriores à decisão 
final, é utilizado neste artigo por forma a incluir estes actos destacáveis, como se infere da inclusão no 
n.º 2 deste artigo, na redacção inicial, de uma

referência ao procedimento de revisão da matéria tributável, que culmina precisamente com uma 
decisão autónoma, proferida por entidade distinta da que deve proferir a decisão final.

Para além destas, serão decisões interlocutórias as que se destinam a regular os termos do pro-
cedimento, como as que deferem ou indeferem a realização de diligências ou determinam a prática de 
outros actos procedimentais.

Um caso de acto destacável está previsto no n.º 1 do artigo 86.º da LGT, em que se estabelece 
que os actos de avaliação directa da matéria tributável são susceptíveis de impugnação contenciosa 
directa.

Neste caso, atenta a primazia que o próprio CPPT, no seu art. 1.º, reconhece à LGT, terá de concluir-
-se que haverá excepção àquele princípio da impugnação unitária.

Estes actos de avaliação directa da matéria tributável podem inserir -se num procedimento tributá-
rio tendente à liquidação de um tributo e, nesses casos, assumem a natureza de actos destacáveis, para 
efeitos de impugnação contenciosa.

Tanto nos casos em que os actos de avaliação directa se inserem no procedimento tributário de 
liquidação, como naqueles em que são objecto de um procedimento autónomo, os vícios que afectem o 
acto de avaliação directa, quer os existentes no próprio acto final de avaliação quer os que se reportem 
ao respectivo procedimento de avaliação, apenas podem ser invocados na respectiva impugnação e não 
na impugnação do acto de liquidação que venha a ser praticado com base no acto de avaliação.

Por outro lado, para atacar o acto de liquidação, na respectiva impugnação, o interessado não 
poderá servir -se dos fundamentos que tiver para atacar o acto de avaliação directa e, designadamente, 
não poderá sustentar que a matéria tributável a considerar não é a que foi utilizada para efectuar a 
liquidação.

Embora o acto de avaliação da matéria tributável que se insira num processo de liquidação de 
um tributo preceda, logicamente, o acto de liquidação, a prática revela que, por vezes, a notificação 
do acto de fixação da matéria tributável é feita em simultâneo ou mesmo posteriormente à notificação 
do acto de liquidação.

Foi o que sucedeu no caso em apreço em que o impugnante foi notificado do valor da avaliação, 
com a indicação de que, querendo, podia requerer segunda avaliação ou interpor recurso e ainda com 
indicação do valor do imposto a pagar (v. ponto 6 do probatório).

Esta prática, segundo Jorge Lopes de Sousa, obra citada, deverá até considerar -se ilegal, à face do 
preceituado no n.º 6 do artigo 77.º da LGT e no n.º 1 do artigo 36.º do CPPT, em que se faz depender da 
notificação a eficácia de actos que afectem direitos, o que conduz a não ser possível praticar o acto de 
liquidação antes de o acto de avaliação que é seu pressuposto ser eficaz. Por isso, o interessado poderá 
impugnar o acto de liquidação com fundamento na ineficácia do acto de fixação da matéria colectável 
em que ela assenta.

Poderá ocorrer, assim, que o contribuinte, perante um acto de liquidação com que não concorde, 
não o possa atacar, com fundamento em vícios próprios dele, por apenas discordar da quantificação 
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da matéria colectável que lhe serviu de base. Porém, o interessado poderá atacar o acto de liquidação 
com fundamento na ineficácia do acto de avaliação em que aquela assenta, que impede que ele possa 
produzir, mesmo indirectamente, efeitos em relação ao destinatário.

De qualquer forma, mesmo que o acto de liquidação não venha a ser impugnado, o interessado 
poderá vir a impugnar autonomamente o acto de fixação da matéria tributável e, no caso de este acto 
ser anulado, o acto de liquidação cairá, como acto consequente, por passar a estar afectado de nulidade 
[artigo 133.º, n.º 2, alínea i), do CPA].

Ora, neste caso, o sujeito passivo optou por não impugnar o acto de liquidação do imposto liqui-
dado na sequência da avaliação efectuada mas sim por requerer segunda avaliação.

Notificado agora que foi do resultado desta segunda avaliação, e podendo autonomamente impug-
nar este acto de avaliação, com a possibilidade de, sendo o mesmo anulado, tal acarretar a nulidade da 
liquidação, já entretanto efectuada, e ao que parece até ilegalmente, como vimos supra, não nos parece 
que não possa na mesma impugnação judicial deduzida contra aquele acto da segunda avaliação, e em 
obediência aos princípios da economia processual e da impugnação unitária, pedir cumulativamente 
a anulação da liquidação adicional do imposto que daquela resultou, tanto mais que estamos perante 
pedidos entre os quais há uma relação de dependência ou subsidiariedade e estar -se no âmbito do 
mesmo tributo, o que torna, assim, os mesmos passíveis de ser cumulados, nos termos dos artigos 87.º 
do CPC e 104.º do CPPT.

Doutra forma, obrigar -se -ia o sujeito passivo à apresentação de duas impugnações judiciais dis-
tintas que conduziriam, na prática ao mesmo resultado.

Neste aspecto, a decisão recorrida que assim entendeu nenhuma censura nos pode merecer.
E, assim sendo, importa, então, apurar se o acto de avaliação impugnado se mostra, ou não, de-

vidamente fundamentado.
O acto de avaliação realizado pela comissão de avaliação está sujeito ao dever de fundamentação 

por força do dever geral de fundamentação dos actos administrativos e tributários plasmado no ar-
tigo 268.º da Constituição e acolhido pelos artigos 124.º do CPA e 77.º da LGT, devendo apresentar -se 
clara e suficientemente motivado, por forma a que possa ser adequadamente sindicado pelos respectivos 
visados.

Considerou, a esse respeito, a Mma. Juíza a quo que, como resultava do probatório, o valor 
apurado na avaliação levada a cabo por iniciativa da AT, com base na informação de “exagerada 
procura, localização e preços praticados no prédio”, teve em conta factores abstractamente relacio-
nados com o imóvel ao momento da transmissão, designadamente, o bom local, a boa construção, 
mas nada refere quanto ao negócio em si nem às condições que o rodearam, como, de resto, também 
nada se diz quanto aos preços praticados na zona e no próprio edifício nem quais as razões que, em 
concreto, conduziram ao apuramento daquele valor e não de outro, de forma a permitir ao interessado 
ou a outro destinatário a percepção dos motivos por que, relativamente àquele imóvel, a decisão foi 
naquele sentido.

Não concordando com tal entendimento, insurge -se a recorrente FP, alegando, em síntese, que 
o valor apurado se fundou na localização privilegiada do imóvel, frente ao mar, a qual originava uma 
enorme procura daquele tipo de imóveis e, consequentemente, os elevados preços praticados na sua 
venda, em geral, e naquele prédio, em particular, sendo que a decisão foi obtida por concordância 
unânime de todos os peritos intervenientes.

Na verdade, em sede de fundamentação adoptada, escreveu -se que «“A comissão depois de ter ido 
ao local verificou que se trata de um prédio na 1.ª linha de frente para o mar, boa construção, que tem 
área de 124,10 m2, com três assoalhadas, cozinha, wc, corredor, duas despensas, marquise, terraço e 
garagem. Por unanimidade e atendendo aos valores praticados à data da transmissão foi atribuído o 
valor de 129.687,45 Euros”»  - v. ponto 8 do probatório.

Desde logo, o facto de o contribuinte estar presente na comissão, por si ou representado pelo seu 
louvado, tendo, assim, a possibilidade de acesso a todos os dados e elementos examinados e pondera-
dos pela comissão e a oportunidade de influenciar o resultado da avaliação, não dispensa nem limita 
o dever de fundamentação.

Fundamentação que, como a doutrina e a jurisprudência têm vindo exaustivamente a repetir 
(v. Acórdão deste STA de 6/10/2010, proferido no recurso n.º 60/10), há -de ser expressa, através 
duma exposição sucinta dos fundamentos de facto e de direito da decisão; clara, permitindo que, 
através dos seus termos, se apreendam com precisão os factos e o direito com base nos quais se de-
cide; suficiente, possibilitando ao contribuinte um conhecimento concreto da motivação do acto; e 
congruente, de modo que a decisão constitua a conclusão lógica e necessária dos motivos invocados 
como sua justificação.

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

Por isso, as exigências de fundamentação não são rígidas, variando de acordo com o tipo de 
acto e as circunstâncias concretas em que este foi proferido  - como seja a participação do interes-
sado no procedimento e a extensão dessa participação – bastando -se, assim, com a expressão clara 
das razões que levaram a determinada deliberação decisória, não tendo de reportar, por princípio, 
todos os factos considerados, todas as reflexões feitas ou todas as vicissitudes ocorridas durante 
essa deliberação.

A determinação do âmbito da declaração fundamentadora pressupõe, portanto, a busca de um 
conteúdo adequado, que há -de ser, num sentido amplo, o suficiente para suportar formalmente a decisão 
administrativa.

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

Contudo, como se acrescenta no mesmo acórdão, não deve confundir -se a suficiência da funda-
mentação com a exactidão ou a validade substancial dos fundamentos invocados.

É que, como adverte Sérvulo Correia In “Noções de Direito Administrativo”, I, pág. 403., «a 
fundamentação pode ser inexacta e ser suficiente, por permitir entender quais os pressupostos de facto 
e de direito considerados pelo autor do acto. Deste modo, a inexactidão dos fundamentos não conduz 
ao vício de forma por falta de fundamentação. Ela pode sim revelar a existência de outros vícios, 
como o vício de violação de lei por erro de interpretação ou aplicação de norma, ou (...) por erro nos 
pressupostos de facto».

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

Perante o exposto, há que aferir se o teor do termo de avaliação aqui em análise permite ao con-
tribuinte o conhecimento integral do itinerário seguido na determinação do valor do prédio para efeitos 
de tributação em contribuição especial.

Ora, no caso concreto em apreço, tratou -se de uma avaliação directa, tendo a comissão ido ao 
local e verificado ali que se tratava de um prédio situado na 1.ª linha de frente para o mar, com boa 
construção e uma área de 124,10 m2, com terraço e garagem, pelo que, tendo em conta essas caracte-
rísticas e atendendo ainda aos valores praticados à data da transmissão, por unanimidade dos peritos 
intervenientes, foi atribuído o valor aqui impugnado.

Neste cenário, não podemos deixar de concluir que do termo de avaliação constam, de forma 
clara, os critérios que conduziram à determinação do valor da avaliação, as razões por que foi alcan-
çado o valor atribuído e os factores tidos em conta para tal atribuição, tudo de forma suficientemente 
denunciadora do percurso cognoscitivo e valorativo percorrido.

Pelo que ficou dito, não concordamos, pois, com a posição sufragada na sentença recorrida, no 
sentido de que não se consegue vislumbrar a percepção dos motivos porque a decisão foi naquele sen-
tido, concluindo pela impossibilidade de controlo do valor fixado.

O facto de, porventura, esse valor estar incorrecto ou desajustado da realidade, designadamente 
em confronto com outros prédios vizinhos, não contende com a fundamentação formal do acto mas 
sim com a sua fundamentação substancial, que pode levar à procedência da impugnação por força do 
vício de violação de lei, mas não com a sua falta de fundamentação.

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

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em, considerando devidamente fundamentado o acto de avaliação impugnado, conceder pro-
vimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e ordenar a remessa dos autos ao Tribunal a quo 
para conhecimento dos demais vícios alegados na petição inicial.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 
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 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Taxa de Publicidade. Regulamento Municipal. Constitucionalidade.

Sumário:

Caracterizando -se como verdadeiras taxas as quantias cobradas ao abrigo dos artigos 3º, 
18º e 22º do Regulamento Municipal de Publicidade do Concelho de Vila Nova de 
Gaia pela renovação de licença por colocação, em prédios de propriedade privada, 
de letreiros e anúncios de natureza comercial, não podem tais normas ter -se por 
organicamente inconstitucionais, apesar de não constarem de diploma emanado da 
Assembleia da República ou do Governo, por ela autorizado.

Processo n.º 278/11 -30.
Recorrente: Portis — Hotéis Portugueses, S. A.
Recorrido: Município de Vila Nova de Gaia.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Portis  - Hotéis Portugueses, SA., recorre da sentença que, proferida pelo TAF do Porto, lhe 

julgou improcedente a impugnação deduzida contra a liquidação, por parte do Município de Vila Nova 
de Gaia, da taxa devida pela afixação de reclamos luminosos publicitários, referente ao ano de 2008, 
no montante de 3.993,00 Euros.

1.2. A recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1  - A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em tempo deferiu o licenciamento inicial de recla-

mos luminosos e suportes publicitários estão instalados em estabelecimentos hoteleiros propriedade da 
impugnante aqui recorrente sitos na Freguesia da Afurada Concelho de Vila Nova de Gaia, denominados 
de Mercure Porto Gaia, Novotel Porto Gaia e Íbis Porto Gaia.

2  - A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, através da Gaiurb Empresa Municipal do Município 
de Vila Nova de Gaia, em Janeiro de 2008, liquidou e cobrou à recorrente, através das facturas recibos 
nºs. 1526/PUB/2008, 2242/PUB/2008 e 2853/PUB/2008, as taxas resultantes da renovação das licenças 
de publicidade, no valor global em singelo de € 3.993,00 (três mil novecentos e noventa e três euros).

3  - Os tributos em causa estão previstos no Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas 
do Município de Vila Nova de Gaia e quantificados na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais 
anexa a esse regulamento.

4  - A questão suscitada nestes autos foi a de “indagar qual a natureza jurídico  - tributária da quantia 
liquidada pela Município de Vila Nova de Gaia por via da concessão de uma licença de publicidade, 
se se trata de um imposto como defende a impugnante ora recorrente ou, se se trata de uma taxa, como 
sustenta a CM de Vila Nova de Gaia”.

5  - Reproduzindo os argumentos vertidos do novel Acórdão do Tribunal Constitucional em Plenário 
n.º 177/2010 de 5 de Maio, tirado no processo n.º 742/09, em plena contradição com a abundante e já 
pacificada orientação jurisprudencial daquele Mui Douto Tribunal nesta matéria, o tribunal recorrido 
qualificou como taxa e já não imposto o tributo municipal impugnado.

6  - A douta sentença recorrida considerou existir contraprestação da CML num verdadeiro esforço 
de raciocínio jurídico invocando conceitos tão vagos, indeterminados e subjectivos, imensuráveis como, 
cito, a influência modeladora é justamente a contrapartida específica que dá causa ao pagamento da 
taxa, estruturando em termos bilaterais a relação estabelecida com o obrigado tributário, quando a taxa 
é medida e fixada com relação ao tamanho dos suportes publicitários.

7  - Considerando o tributo como taxa e já não imposto e como tal dispensado o princípio da le-
galidade previsto no art. 106º da CRP, pelo que não ferida de inconstitucionalidade.

8  - Os montantes cobrados resultam da aplicação de determinados índices à medida do suporte 
publicitário, não permitindo desde logo mensurar o alegado serviço ou eventual sinalagma.

9  - Apesar de regularmente notificada em cumprimento do Edital camarário, a impugnante ora 
recorrente considera as taxas liquidadas e cobradas ilegais e inconstitucionais.

10  - Uma taxa é um preço autoritariamente estabelecido, pago pela utilização individual de bens 
semi -públicos, sendo a sua contrapartida uma actividade do Estado ou de outro ente público especial-
mente dirigida ao obrigado ao pagamento.
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11  - As taxas de renovação de licenças publicitárias (bem como as restantes taxas ou tarifas co-
bradas pelos municípios) apenas são devidas quando resultem de efectiva prestação de serviços pelo 
Município (art. 16º, alínea d) da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto).

12  - O que não se verifica no tributo impugnado, já que na chamada “taxa de renovação de licença 
de publicidade” liquidada e cobrada à impugnante anualmente, não existe qualquer reciprocidade ou 
sinalagma  - esta não recebeu, nem recebe, qualquer contrapartida económica proporcional da Câmara 
Municipal, tanto mais quando a reclamante já pagou as taxas devidas pelo licenciamento inicial dos 
painéis publicitários instalados.

13  - Ao contrário do que entendeu o Tribunal a quo, não há da parte da Câmara Municipal, qual-
quer prestação específica à recorrente, designadamente um direito específico ou qualquer prerrogativa 
em relação a qualquer outro cidadão, até mesmo porque se trata de uma renovação de licença ab initio 
concedida, renovação automaticamente concretizada sem qualquer procedimento administrativo de 
licenciamento individualizado prestado ao proprietário do imóvel onde é afixada a publicidade in casu 
a aqui recorrente.

14  - O tributo liquidado e cobrado a título de taxa não é devido, já que a situação não se configura 
como um dos três tipos de casos em que se verifica a “relação sinalagmática característica da taxa, que 
implica uma contrapartida de diferentes naturezas por parte do ente público impositor do tributo “(nas 
palavras do Prof. Teixeira Ribeiro, in Finanças Públicas), ou seja a utilização de um serviço público, 
de um bem público ou semi -público ou de um bem do domínio público, ou até mesmo a remoção de 
um obstáculo jurídico ao exercício de determinadas actividades por parte dos particulares.

15  - Os suportes publicitários utilizados pela recorrente não ocupam a via pública mas sim o seu 
domínio privado.

16  - Não se verificando a necessidade de levantamento de qualquer obstáculo jurídico ao exercício 
da sua actividade, os tributos liquidados e cobrados deixam de se configurar como taxa e passam a 
assumir contornos de verdadeiro imposto.

17  - A receita em causa foi criada por deliberação da Assembleia Municipal (que votou o Regu-
lamento de Taxas e Outras Receitas Municipais), que, ao estabelecer um verdadeiro imposto, é nula.

18  - Assim se terá por concluir que os montantes liquidados e cobrados a título de “taxas de 
publicidade” não são devidos, por serem aqueles actos de liquidação ilegítimos, dada a ilegalidade e 
inconstitucionalidade do preceito de que resulta a criação da receita respectiva  - as normas do Regu-
lamento em causa e a Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais que estabelecem o pagamento da 
taxa referida  - vício que aqui se argui para todos os efeitos.

19  - A ilegalidade/inconstitucionalidade da liquidação e cobrança das taxas em apreço, constitui 
fundamento desta impugnação judicial, à luz do artigo 99º alínea d) do Código do Procedimento e 
Processo Tributário e do artigo 16º da Lei n.º 53 -E/2006.

20  - Pelo exposto, vem a impugnante apresentar o seu recurso com fundamento na ilegalidade e 
inconstitucionalidade das liquidações das taxas que lhe foram liquidadas e cobradas.

21  - Destarte e como resulta do disposto nos artigos 103º, n.º 2, e 165º, n.º l, alínea i), da C.R.P. 
os impostos só podem ser criados por acto de natureza legislativa e a sua criação insere -se na reserva 
relativa de competência legislativa da Assembleia da República, pelo que só podem ser criados por esta 
ou pelo Governo com base em autorização legislativa (artigo 198º, n.º l, alínea b), da C.R.P.).

22  - Tendo o tributo a natureza de imposto, as normas do Regulamento de Publicidade do Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia que prevêem o pagamento de taxas pela renovação de licenças, enfermam 
da já alegada inconstitucionalidade orgânica e material.

23  - Por isso, a liquidação do tributo em causa enferma de ilegalidade, o que determina a anu-
lação  - artigo 135º do C.P.A.

24  - É assim manifesto que os actos em sindicância judicial nesta instância de recurso enfermam 
de ilegalidade por violação de lei, inexistência de facto tributário e violação de princípios constitucio-
nalmente consagrados.

25  - Em conformidade com o exposto deverá ser assim ser julgada a impugnação procedente e 
em consequência anulada a liquidação impugnada.

1.3. Contra -alegou a recorrida Município de Vila Nova de Gaia, formulando, a final, as Conclu-
sões seguintes:

l  - Restringindo -se o âmbito de recurso às conclusões das alegações a única questão em discussão 
é indagar da natureza jurídico -tríbutáría da quantia liquidada pelo Município, se se trata de um imposto 
ou de uma taxa.

2  - In casu, na sua argumentação e no elenco da matéria de facto que considera pertinente, a re-
corrente não foi rigorosa na indicação dessa matéria de facto, pelo que, restringindo -se o recurso a uma 
questão de direito e para uma correcta aplicação do mesmo, deve  -se apenas considerar a argumentação 
que tem no seu pressuposto os factos provados na douta sentença.

3  - De uma forma clara, concreta, objectiva e esclarecedora a sentença, sustentada no douto 
Acórdão do Tribunal Constitucional que identifica, fundamenta a sua decisão e releva a verificação da 
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efectiva prestação de serviços pelo Município, para concluir que o tributo liquidado é uma taxa e não 
um imposto pelo que não merece qualquer reparo.

4  - Como refere o douto Acórdão: Em exclusivo proveito próprio, um sujeito privado  - o anun-
ciante  - introduz, através da actividade publicitária, mudanças qualitativas na percepção e no gozo do 
espaço público por parte de todos os que nele se movem, “moldando -o”, em função do seu interesse.

5  - A constituição da obrigação passiva de se conformar com essa influência modeladora é justa-
mente a contrapartida específica que dá causa ao pagamento da taxa.

6  - Findo o prazo para o qual tinha sido concedida a remoção da proibição do exercício da actividade 
publicitária, torna -se necessário proceder à reavaliação da situação, do ponto de vista da permanência 
das condições legais de licenciamento, o que justifica a cobrança de uma nova prestação tributária.

7  - Essa reavaliação é o pressuposto da continuidade da fruição, por um novo período, das utili-
dades propiciadas por tal actividade, no que o particular se mostra interessado.

8  - Também é entendimento vertido no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 15/05/2002 
proferido no processo 026820 in www.dgsi.pt o de que os tributos liquidados têm natureza de taxa, 
como se transcreve: “Ora, a actividade publicitária encontra -se, hoje, regulamentada precisamente para 
defender e preservar o equilíbrio urbano e ambiental, os valores estéticos, paisagísticos, ambientais e 
de segurança (cfr. a citada Lei n.º 97/98, de 17/8 e no Código da Publicidade...)” (...)

“Deste modo, as câmaras municipais, ao concederem as licenças para a colocação e permanência 
de publicidade, mesmo que em edifícios privados, mas visíveis dos espaços públicos, estão a remover 
um limite ou obstáculo jurídico imposto ao livre exercício da actividade dos particulares, limite este 
que é um limite substantivo porquanto a substância da actividade dos particulares acaba por estar con-
formada por força dessa intervenção, tendo um conteúdo que só verdadeiramente existe nos termos em 
que se apresenta por virtude da intervenção administrativa.”.

9  - Sendo certo que a recorrente tem sempre o benefício decorrente da publicitação do bem ou 
serviço.

10  - No mesmo sentido foi considerado também pelo Acórdão do Tribunal Central Administrativo 
de 09/03/2004, proferido no processo 00566/03, in www.dgsi.pt.: “Tratando -se como se trata de um 
tributo decorrente da remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares, que é relativamente 
proibida  - licença  - é de a qualificar como de taxa, ainda que os bens sobre que são instalados esses 
meios sejam privados que não públicos ou semi -públicos, por a lei o não exigir. De contrário, estaríamos 
a fazer impender sobre o Município um encargo  - o da verificação das condições para certa actividade 
poder ou não ser licenciada de acordo com a lei, respectiva fiscalização e eventual caducidade  - sem 
que este pudesse obter qualquer contrapartida, o que se nos afigura contrário, designadamente às citadas 
normas das Leis nºs. 97/88 e 1/87.”.

11  - Assim, o tributo em questão tem a natureza de taxa é legal e devido, e como tal a sua criação 
não está sujeita ao princípio de legalidade de reserva de lei formal, não violando, pois, os artigos 103º 
n.º 3 e 165º n.º l alínea i) da CRP, nem os invocados princípios da legalidade, da justiça e da propor-
cionalidade ou quaisquer outros.

12  - Pelo que, improcedendo todas as conclusões do recurso, deve manter -se a sentença recorrida 
que, ao julgar improcedente a impugnação judicial, não incorreu em qualquer erro de julgamento.

1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes, além do mais:
1. Questão decidenda: inconstitucionalidade das normas constantes dos arts. 3º, 18º e 22º Regu-

lamento Municipal de Publicidade (cf. contestação CM Vila Nova de Gaia, arts. 27º/35º fls. 47/48).
A jurisprudência do Tribunal Constitucional e do STA -SCT pronunciaram -se em numerosos 

acórdãos, sem divergência, no sentido:
a) da qualificação como impostos de tributos formalmente classificados como taxas, devidos pelo li-

cenciamento de painéis publicitários afixados em propriedade privada, desde que visíveis do espaço público.
b) da inconstitucionalidade das normas de diversos regulamentos e posturas municipais que prevêem 

o pagamento desses tributos, por violação dos arts. 103º e 165 n.º 1 alínea i) CRP, numeração da RC/97 
[Acs. Tribunal Constitucional nºs. 558/98, 29.09.98; 63/99, 2.02.99; 32/2000, 12.01.2000 (DR II  - Série. 
8.03.2000); 346/2001, 10.07.2001; 92/2002; 437/2003, 30.09.2003; 453/2003, 14.10.2003; 34/2004, 
14.0l.2004; 109/2004, 11.02.2004. Acs. STA  - Secção de Contencioso Tributário, 14.03.2001 processo 
n.º 25 815; 15.02.2003 processo n.º 739/06; 19.02.2003, processo n.º 1930/02; 10.12.2003 processo n.º 26 
820; 26.01.2005 processo n.º 1167/04; 18.05.2005 (Pleno) processo n.º 1176/04; 15.02.2007 processo 
n.º 739/06; 28.03.2007 processo n.º 1207/06].

2. Recentemente o acórdão do Plenário do Tribunal Constitucional n.º 177/2010, 5 Maio 2010 
operou uma inflexão dessa jurisprudência, no entendimento de que os parâmetros jurídicos para a solução 
da questão se tinham alterado após a consagração do conceito jurídico de taxa no art. 4º n.º l LGT e no 
art. 3º Lei n.º 53 -E/2006, 29 Dezembro (regime geral das taxas das autarquias locais), pronunciando -se no 
sentido de não julgar organicamente inconstitucionais as normas do art. 2º n.º l Regulamento de Taxas e 
Licenças (aprovado por deliberação da CM Guimarães de 9.11.2006 e sancionado pela Assembleia Muni-



985

cipal em sessão de 24.11.2006) e do art. 31º da Tabela de Taxas àquele anexa, na medida em que prevêem 
a cobrança da taxa aí referida pela afixação de painéis publicitários em prédio pertencente a particular.

A fundamentação do citado acórdão (votado por unanimidade e com a autoridade reforçada re-
sultante da formação alargada que o proferiu) é transponível, mutatis mutandis, para a apreciação da 
constitucionalidade das normas que configuram o suporte jurídico da taxa de cuja cobrança coerciva 
emergiu a oposição à execução, resultante do licenciamento prévio para afixação ou inscrição de men-
sagens publicitárias em propriedade privada, mas visíveis do espaço público.

A doutrina do citado acórdão foi reafirmada posteriormente nos acórdãos Tribunal Constitucional 
nºs. 360/2010, 6.10.2010 e 436/2010, 10.11.2010 e acolhida nos acórdãos STA -SCT 12.01.2011 processo 
n.º 752/10 e 19.01.2011 processo n.º 33/10.

CONCLUSÃO O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
a). A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia deferiu o licenciamento de reclamos luminosos a 

instalar em diversos locais e constantes dos processos administrativos n.º 5413/95, 3724/04, 1114/06.
b). Em virtude dos licenciamentos referidos em a) a impugnante procedeu ao pagamento das 

correspondentes taxas liquidadas pelo Município para o efeito, bem como das sucessivas renovações.
c). Entretanto, em virtude do pedido verbal da impugnante para renovação das licenças de pu-

blicidade, em Fevereiro de 2008, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia processou as respectivas 
guias para pagamento das respectivas taxas, as quais enviou à impugnante.

d). Através dos avisos/notificações datados de 23 de Janeiro de 2008, a impugnante foi notificada 
pela Gaiurbe, EM, para proceder ao pagamento da quantia global de 3.993,00 euros, correspondente 
às taxas de 2008 referentes à renovação dos reclamos luminosos.

3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se a taxa de publicidade impugnada é uma 
taxa ou, antes, reveste a natureza de imposto (como sustenta a impugnante) e, consequentemente, se se 
verifica a alegada inconstitucionalidade, a sentença veio a concluir, na esteira do entendimento constante 
do acórdão do plenário do Tribunal Constitucional, n.º 177/2010, de 5/5, processo n.º 742/09, pela não 
verificação do invocado vício de inconstitucionalidade e, consequentemente, pela improcedência da 
impugnação, dada a legalidade das liquidações impugnadas, já que tratando -se de uma taxa e não de 
um imposto, tão pouco se verifica a violação dos arts. nºs. 103º, n.º 3 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP.

3.2. A recorrente discorda do assim decidido, sustentando, em suma que:
 - a sentença incorre em erro de direito, violando o disposto nos citados arts. 103º, n.º 2, e 165º, 

n.º l, alínea i), da CRP, pois, apesar de reproduzir os argumentos vertidos no ac. do Plenário do Tribunal 
Constitucional, n.º 177/2010, de 5/5/2010, no proc. n.º 742/09, estamos, no caso, perante montantes 
cobrados que resultam da aplicação de determinados índices à medida do suporte publicitário, não per-
mitindo desde logo mensurar o alegado serviço ou eventual sinalagma, sendo que as taxas de renovação 
de licenças publicitárias (bem como as restantes taxas ou tarifas cobradas pelos municípios) apenas são 
devidas quando resultem de efectiva prestação de serviços pelo Município, mas no caso, essa efectiva 
prestação não se verifica, mormente na chamada “taxa de renovação de licença de publicidade”.

 - uma vez que os suportes publicitários utilizados pela recorrente não ocupam a via pública mas 
sim o seu domínio privado, a situação não se configura como um dos três tipos de casos em que se 
verifica a “relação sinalagmática característica da taxa, que implica uma contrapartida de diferentes 
naturezas por parte do ente público impositor do tributo”, ou seja a utilização de um serviço público, 
de um bem público ou semi -público ou de um bem do domínio público, ou até mesmo a remoção de 
um obstáculo jurídico ao exercício de determinadas actividades por parte dos particulares.

 - não se verificando a necessidade de levantamento de qualquer obstáculo jurídico ao exercício da 
sua actividade, os tributos liquidados e cobrados deixam de se configurar como taxa e passam a assumir 
contornos de verdadeiro imposto e, como tal, de acordo com o disposto nos arts. 103º, n.º 2, e 165º, 
n.º l, alínea i), da CRP, só poderiam ser criados por acto de natureza legislativa da competência da AR, 
ou do Governo, com base em autorização legislativa (art. 198º, n.º l, alínea b), da CRP), pelo que as 
normas do Regulamento de Publicidade do Município de Vila Nova de Gaia que prevêem o pagamento 
de taxas pela renovação de licenças, enfermam da alegada inconstitucionalidade orgânica e material e, 
consequentemente, também a liquidação do tributo em causa enferma de ilegalidade, por violação de 
lei, inexistência de facto tributário e violação de princípios constitucionalmente consagrados.

3.3. A questão a decidir no presente recurso resume -se, pois, à de saber se os tributos denominados 
“taxas” cobrados pelo Município de Vila Nova de Gaia relativamente a instalação de publicidade em 
prédios urbanos particulares constituem, efectivamente, taxas ou se são de qualificar como impostos.

E refira -se desde já que, tendo uma idêntica questão [embora relativamente ao Regulamento de 
Publicidade do Município de Lisboa (publicado no Edital n.º 35/92, do Diário Municipal n.º 16.336, de 
19/3/92) e aos valores constantes da respectiva Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais em vigor 
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para o ano de 2009, publicada no Boletim Municipal n.º 777, de 8/1/2009], sido apreciada no acórdão 
desta Secção do STA, de 6/4/2011, rec. n.º 119/11, relatado pelo ora também relator, passaremos a seguir 
tal aresto, considerando, por um lado, uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. o n.º 3 
do art. 8º do CCivil) e considerando, por outro lado, que não vemos razão para divergir da decisão ali 
firmada, por serem similares os factos em apreciação e a argumentação invocada.

Vejamos pois.
4.1. As normas que suportam a liquidação impugnada são os arts. 3º, 18º e 22º do Regulamento 

Municipal de Publicidade do Concelho de Vila Nova de Gaia, (publicado no Edital n.º 100/2001, no 
Apêndice n.º 33, da II Série, do Diário da República n.º 62, de 14/3/2001 sendo que, no caso dos autos, 
as taxas aplicadas (de acordo com o disposto no art. 18º do referido Regulamento), foram liquidadas 
tendo por base os valores estabelecidos na Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, anexa ao 
Regulamento de Taxas Municipais, publicado na II Série do Diário da República n.º 20, de 29/1/2007.

E o n.º 1 do referido art. 3º, bem como o n.º 1 do também referido art. 18º do citado Regulamento 
Municipal de Publicidade dispõem o seguinte:

Artigo 3º

«1. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços afectos ao domínio 
público, ou deles visíveis, obedece às regras gerais sobre publicidade e depende de licenciamento prévio 
pela Câmara Municipal.»

Artigo 18º

«1. São aplicáveis ao licenciamento e renovações previstos neste Regulamento as taxas estabele-
cidas na Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais.»

4.2. É sabido que quer o imposto quer a taxa constituem receitas públicas coactivamente impostas: 
o que distingue estes tributos é a perspectiva teleológica de cada um deles, na medida em que enquanto 
o imposto «...é uma prestação pecuniária, coactiva e unilateral, sem carácter de sanção, exigida pelo 
Estado com vista à realização de fins públicos» (cfr. Prof. Teixeira Ribeiro, Lições de Finanças Públicas, 
Coimbra, 1977, 262) a taxa tem «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» (Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, Vol. I, 
Lisboa, 1981, pag. 42), ou seja, pressupõe uma contraprestação por parte do ente público que a exige, 
a verificar -se na respectiva génese, e que deve concretizar -se naquela prestação de serviço público, na-
quele acesso à utilização de bens do domínio público ou na remoção do obstáculo jurídico à actividade 
do particular (cfr. Casalta Nabais, Contratos Fiscais, Coimbra 1994, 236).

Noutro local, este mesmo autor sublinha, aliás, que apenas constituirão verdadeiras taxas as que, 
«para além de se configurarem como tributos bilaterais, baseados portanto numa relação do tipo do 
ut des ou sinalagmática, tiverem por critério a ideia de proporcionalidade entre a prestação pública 
e a contraprestação em que se consubstancia a taxa, ou seja, se tiverem por base o princípio da equi-
valência (…) entre prestação e contraprestação. (…) Pois se isto se não verificar, então estaremos, se 
não em termos da ciência das finanças ou mesmo do direito financeiro, pelo menos em termos jurídico-
-constitucionais, perante verdadeiros impostos, com todas as consequências que daí derivam, seja em 
sede do princípio da legalidade fiscal, que impede os municípios de os instituir sem lei prévia, seja 
do princípio da igualdade fiscal, que implica que os mesmos sejam aferidos com base na capacidade 
contributiva e não com base no princípio da proporcionalidade, por que se afere a igualdade das ta-
xas» (Por um Estado Fiscal Suportável  - Estudos de Direito Fiscal; Almedina, 2005, pags. 583 e 584).

Na definição legal e doutrinal da taxa individualiza -se, pois, um aspecto estrutural da mesma (a si-
nalagmaticidade ou bilateralidade) e, em consequência, os respectivos pressupostos da sua cobrança.

E, como aponta Saldanha Sanches, sendo a bilateralidade um aspecto estruturante da natureza 
da taxa, ela «só poderá ter lugar quando se trate de um qualquer bem que seja divisível, ou seja, que 
possa ser prestado em unidades individualizadas. Não basta que a receita obtida por meio da taxa seja 
usada na cobertura de despesas respeitantes ao mesmo grupo de habitantes, à mesma comunidade local 
que a suporta. Terá de haver uma mais estreita correlação entre o destinatário do encargo financeiro e 
o beneficiário da despesa pública para que possamos estar perante uma taxa. E esta existência de um 
sinalagma, ainda que expresso sob variadas formas, constitui uma condição para que uma qualquer 
imposição administrativa possa ter a qualidade de taxa, com todas as consequências que lhe são ine-
rentes, principalmente quanto ao seu modo de criação, pois as taxas estão excluídas da reserva de lei 
em sentido formal, a qual é uma condição orgânica para a criação de impostos.

É esta característica  - a sinalagmaticidade  - que lhe permite que, no Estado de Direito, as taxas não 
sejam criadas por lei em sentido formal. Com efeito, é precisamente o facto de à relação sinalagmática 
em que assentam permitir o controlo do valor da taxa, ao contrário do que se passa nos impostos, em 
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que não há parâmetros de controlo imediatos quanto à sua medida, que justifica a não sujeição das 
taxas às apertadas vinculações (formais e materiais) do princípio da legalidade, que são uma garantia 
dos destinatários dos impostos. (…)

Não podemos esquecer que o cerne da definição de taxa se encontra, como vimos, no conceito 
de sinalagma: onde este falte, falta a taxa  - mesmo que estejamos perante uma das circunstâncias pres-
suponentes elencadas. Como vimos, não basta que haja estrutura formalmente sinalagmática para que 
haja taxa. O conceito de sinalagma deve ser material e incluir um qualquer equilíbrio interno que há -de 
passar sempre pela necessidade de, a prestação pública envolver algum facere, um facere dispendioso 
que beneficie o sujeito passivo de forma individualizável e que deverá ser suportado por este e não 
pelos recursos gerais do ente público.

No caso da cobrança de prestações pecuniárias pela prestação de um qualquer serviço público, a 
total inexistência de sinalagma material é mais difícil de se verificar (…)

No caso de cobrança de taxas pela mera utilização do domínio público, sem qualquer actividade 
por parte do detentor desse mesmo domínio público, não há um custo a cobrir e as receitas serão, deste 
modo, afectas às necessidades gerais do sujeito activo  - por um lado, falta o parâmetro de controlo do 
montante fixado e, por outro, verifica -se a afectação de receitas a necessidades gerais, característica do 
imposto.» (Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed. Coimbra Editora, 2007, pags. 31 e sgts.).

A propósito do conceito de remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares, este 
mesmo autor escreve, ainda, o seguinte (ob. cit., pags. 33 e sgts):

«A remoção de um limite jurídico é outra daquelas a que podemos chamar justificações tradicio-
nais para a cobrança de taxas. Porém, desde há muito que se colocam algumas reservas a esta forma de 
legitimação das taxas. Como observava Teixeira Ribeiro, há que distinguir entre a remoção de limites 
jurídicos que “possibilita a utilização de um bem semi -público e a que a não possibilita”.

O que quer dizer que não podem ser cobradas taxas pela remoção de limites jurídicos criados de 
forma artificial por uma entidade dotada de poderes públicos, com o único objectivo de legitimar a 
cobrança de uma taxa.

Se assim não fosse, as autarquias poderiam, por exemplo, vir afirmar que, mesmo no caso de 
concessões feitas pelo Estado, os serviços por este concessionados só poderiam ter presença física no 
espaço do concelho mediante o pagamento de uma taxa por atribuição de uma licença pelo município. 
Ora, mesmo perante um caso em que havia, efectivamente, poder de licenciamento e superintendência 
por parte do município, foi outra a posição tomada pelo Tribunal Constitucional, a propósito da tentativa, 
por parte de um município, de cobrar uma taxa pela realização de publicidade em veículos automóveis 
que circulassem no espaço do concelho».

Em suma, aceita -se que o traço distintivo fundamental que permite, no plano jurídico, diferenciar 
o imposto e a taxa é o carácter unilateral daquele face ao carácter bilateral desta última, sendo que «o 
vínculo jurídico de taxa tem por causa a prestação por uma entidade pública de utilidades individuali-
zadas» (Soares Martinez, Direito Fiscal, 7ª ed., Coimbra, 1997, pp. 27 e 37) e, como se diz no recente 
acórdão deste STA, de 25/5/11, rec. n.º 093/11, sendo consensual «que a denominação atribuída ao 
tributo pouco releva, havendo, antes, que atentar à sua estrutura, à sua “verdadeira natureza”, sendo 
esta a determinante para se aferir do regime jurídico -constitucional aplicável à respectiva criação 
normativa, exigindo -se a criação por Lei, da Assembleia da República ou do Governo (havendo auto-
rização legislativa), se a prestação pecuniária coactiva tiver natureza de imposto (artigo 165.º, n.º 1, 
alínea i) da Constituição da República). Se no plano da dogmática jurídica a distinção entre as duas 
categorias de tributos não oferece dificuldades de maior, tais dificuldades revelam -se frequentemente 
perante os tributos em concreto, pois que a tarefa de subsunção da realidade às categorias dogmáticas 
não é isenta de dificuldades.»

E estas características que a doutrina vem apontando à caracterização da taxa encontram, aliás, 
assento legislativo no n.º 2 do art. 4º da LGT.

4.3. Também a jurisprudência do Tribunal Constitucional se tem debruçado sobre esta temática, 
socorrendo -se essencialmente de um critério que pode qualificar -se como “estrutural”, porque assente 
na “unilateralidade” dos impostos (cfr., por exemplo, os acs. nºs. 76/88 e 382/94, publicados respecti-
vamente no DR, I Série, n.º 93, de 21/4/1988, e II Série n.º 208, de 8/9/1994), admitindo ainda, porém, 
como factor adicional de ponderação, um elemento de carácter finalístico: que se tome em consideração 
a “razão de ser ou objectivo das receitas em causa”, quer para recusar a certas receitas o carácter de im-
posto, quer como argumento ponderoso para afastar o carácter de taxa a uma dada prestação pecuniária 
coactiva (cfr. por exemplo, o ac. n.º 70/92, publicado no DR, II Série, n.º 189, de 18/8/1992).

E esta orientação jurisprudencial foi, até 2010, a dominantemente seguida pelo Tribunal Cons-
titucional (cfr. por exemplo, a propósito das taxas de publicidade, o ac. n.º 558/98 (taxas de publici-
dade em veículos particulares), in DR, II Série, n.º 261, de 11/11/1998), bem como os acs. nºs. 63/99 
(in DR, II Série, n.º 76, de 31/3/1999), 96/2000 (in DR, I Série -A, n.º 65, de 17/3/2000) e 436/03, de 
30/9/2003, todos relativos a taxa de publicidade em prédios particulares), ou, ainda, os acs. nºs. 92/02, 
de 26/2/2002, 437/03, de 30/9/2003, 453/03, de 14/10/2003, 34/04, de 14/1/2004, 109/04, de 11/2/2004 
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e 464/04, de 23/6/2004 (todos também relativos à mesma questão e, especificamente, à taxa de publici-
dade constante dos arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa), (1) apesar de 
em quatro destes últimos arestos referidos (acs. 436/03, 34/04, 104/04 e 464/04) ter votado vencido o 
Cons. Benjamim Rodrigues, no entendimento (reafirmado, por exemplo, também na declaração de voto 
constante do acórdão n.º 113/2004 do Plenário do TConstitucional, de 17/2/2004, proc. n.º 537/2002), 
de que a simples remoção de um limite jurídico para a colocação de publicidade em edifício particular 
é motivo suficiente para a cobrança de uma taxa dado que pode consubstanciar uma prestação pública 
sinalagmática do pagamento da mesma, sem ser necessário que essa remoção “vise possibilitar uma 
utilização individualizada e efectiva de um bem público”. (2)

4.4. Todavia, alguma doutrina mais recente (cfr. Cardoso da Costa, Ainda a distinção entre “taxa” 
e “imposto” na jurisprudência constitucional”, in Homenagem a José Guilherme Xavier de Basto, 2006, 
págs. 561 e sgts.) apontava já algumas debilidades àquela jurisprudência do Tribunal Constitucional: 
quer por apreciar de modo igual a exigência de taxa pela emissão inicial da licença e a exigência pela 
respectiva renovação, na consideração de que, em ambos os casos, se não verifica o uso de qualquer 
bem público ou semi -público, uma vez que a actividade publicitária licenciada utiliza, para o seu 
exercício, unicamente bens privados, consideração esta que acaba por esquecer a possibilidade de à 
taxa corresponder, ainda nessa hipótese, a utilização de um bem semi -público, já não na modalidade 
de um bem físico, mas na modalidade de um “serviço”; quer por não ter em conta a definição legal que 
desse tributo é dada pela LGT (no n.º 2 do seu art. 4º) e a possibilidade daí decorrente de, quando certa 
receita pública é exigida para que um particular possa desenvolver determinada actividade ou praticar 
determinado acto, que sem isso lhe estará vedado, daquele respectivo pagamento derivar sempre, para 
quem o faz, uma utilidade ou uma vantagem, quer estas se traduzam ou impliquem, ou não, a utilização 
de um bem semi -público.

4.5. Porém, como se refere na sentença e como aponta o MP, o Tribunal Constitucional veio, no 
ac. n.º 177/2010, de 5/5/2010, tirado em Plenário e por unanimidade, e publicado no DR n.º 110, II 
Série, de 8/6/2010 (no qual estava em causa a constitucionalidade do art. 2º do Regulamento de Taxas 
e Licenças e do art. 31º da Tabela de Taxas do Município de Guimarães, na medida em que prevêem a 
cobrança da taxa aí referida pela afixação de painéis publicitários em prédio pertencente a particular), a 
alterar o sentido daquela anterior citada jurisprudência e, consequentemente, a não julgar organicamente 
inconstitucionais tais normativos.

E posteriormente, o mesmo Tribunal tem unanimemente mantido e firmado esta orientação, como 
se pode ver quer da Decisão Sumária n.º 323/10, de 5/7/2010, proferida no proc. n.º 469/10, da 2ª secção 
(na qual estavam em causa os arts. 19º do “Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras 
Receitas Municipais da Câmara Municipal do Porto” e 41º da respectiva Tabela de Taxas), Decisão 
Sumária esta que veio, aliás, a ser confirmada pelo ac. n.º 360/10, de 6/10, quer da Decisão Sumária 
n.º 417/10, de 11/10/2010, proferida no proc. n.º 633/10, a qual veio, igualmente, a ser confirmada pelo 
ac. n.º 436/2010, de 10/11.

4.6. Por sua vez, a jurisprudência deste STA, dividida, inicialmente quanto à matéria (cfr. no sentido 
de que estamos perante uma taxa, os acs. de 15/1/07  - rec. n.º 20227, 2/7/1997  - rec. 21278, 26/5/1999 
 - rec. 23555, 29/11/2000  - rec. 25470, 15/5/2002  - rec. 26820; e no sentido de que estamos perante um 
verdadeiro imposto, cfr. os acs. de 5/2/97  - rec. 21005, 22/6/99  - rec. 21278, 29/3/2000  - rec. 20227 e 
19/2/03  - rec. 1930/02), veio predominantemente a firmar -se em sentido idêntico ao da anterior juris-
prudência maioritária do Tribunal Constitucional, conforme se vê, aliás, dos arestos indicados pelo MP, 
quer do acórdão do Pleno desta secção, de 18/5/2005, rec. n.º 01176/04, nos quais se apreciaram questões 
idênticas à dos presentes autos.

Contudo, após a prolação dos citados acórdãos do Tribunal Constitucional (ac. n.º 177/2010, 
de 5/5/2010; Decisão Sumária n.º 323/10, de 5/7/2010, proferida no proc. n.º 469/10, da 2ª secção e 
acórdão n.º 360/10, de 6/10, que a confirmou; Decisão Sumária n.º 417/10, de 11/10/2010, proferida no 
proc. n.º 633/10 e acórdão n.º 436/2010, de 10/11, que a confirmou) também a jurisprudência do STA 
inflectiu o sentido até então dominante, acolhendo o entendimento sobre a qualificação como taxa da 
receita liquidada ao abrigo das normas de teor idêntico às aqui em causa, com o consequente juízo de 
não inconstitucionalidade orgânica das mesmas.

Nomeadamente, nos acs. de 12/1/2011, de 19/1/2011, 6/4/2011 e de 25/1/11, nos recs. nºs. 752/10, 
33/10, 119/11 e 93/11, respectivamente.

Note -se, aliás, quanto ao aresto de 19/1/2011, que, tendo sido proferido, em 2/6/2010, um pri-
meiro acórdão que julgou no sentido da inconstitucionalidade das normas ali em questão, dele veio a 
ser interposto recurso para o Tribunal Constitucional, recurso esse que veio a ser provido pela acima 
mencionada Decisão Sumária n.º 417/10, de 11/10/2010 (confirmada pelo ac. n.º 436/2010, de 10/11), 
razão pela qual veio, então, a ser proferido pelo STA o posterior acórdão de 19/1/2011, reformulando 
a decisão de acordo com o decidido pelo Tribunal Constitucional.

E não iremos divergir deste entendimento, atendendo, como se consignou naquele citado acórdão 
de 6/4/2011 (por nós relatado), não apenas à nova argumentação aduzida pelo Tribunal Constitucional, 
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mas também ao facto de o respectivo acórdão ter sido proferido em Plenário e por unanimidade (com a 
consequente autoridade reforçada resultante da formação alargada que o proferiu), ao facto de, posterior-
mente, a mesma jurisprudência ter sido reiterada em outras decisões (sendo que numa delas a pronúncia 
do Tribunal Constitucional versou, precisamente, uma anterior decisão deste STA (…) e ainda o facto de 
não se vislumbrarem novos argumentos que decisivamente se possam contrapor aquela fundamentação.

Assim, e considerando também a fundamentação constante do citado acórdão deste STA, de 
6/4/2011, rec. n.º 119/11, para a qual remetemos, concluímos pela natureza de taxa dos tributos em causa 
nos autos e pela não inconstitucionalidade orgânica das normas, acima transcritas, do Regulamento 
Municipal de Publicidade do Concelho de Vila Nova de Gaia, (publicado no Edital n.º 100/2001, no 
Apêndice n.º 33, da II Série, do Diário da República n.º 62, de 14/3/2001), aqui sindicadas.

Daí que importe concluir, igualmente, pela legalidade da liquidação impugnada e pela consequente 
confirmação da sentença.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel Marques 
da Silva.

(1) Referenciando os acs. nºs. 92/2002, 437/2003 e 109/2004, Saldanha Sanches acentua que esta jurisprudência do Tribunal 
Constitucional impediu «a criação (…) de licenças fiscais por parte das autarquias, impedindo uma aplicação abstracta, ou mera-
mente formal, da Lei das Finanças Locais e da Lei Geral Tributária quando estas autorizem a cobrança de taxas pela remoção de 
um limite jurídico» (ob. cit. pág. 45).

(2) Também referenciando e discordando do sentido deste voto de vencido, vide Saldanha Sanches, loc. cit. pág. 34, Nota 24. 

 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Taxa de Publicidade. Regulamento Municipal. Constitucionalidade.

Sumário:

Caracterizando -se como verdadeiras taxas as quantias cobradas ao abrigo do artigo 6º 
do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais 
(Município do Porto) e do artigo 56º, n.º 1, alínea b) da Tabela de Taxas e Outras 
Receitas Municipais (TTORM), que integra aquele Regulamento, ambos publicados 
no DR, II Série, n.º 237, Apêndice n.º 128, de 11/10/1999, pela emissão e/ou reno-
vação de licença por colocação de «dizeres» em viaturas de propriedade privada, 
não podem tais normas ter -se por organicamente inconstitucionais, apesar de não 
constarem de diploma emanado da Assembleia da República ou do Governo, por 
ela autorizado.

Processo n.º 300/11 -30.
Recorrente: Município do Porto.
Recorrido: PT Comunicações, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Câmara Municipal do Porto recorre da sentença que, proferida pelo TT do Porto, julgou 

procedente a impugnação deduzida pela P.T. Comunicações, contra a liquidação, no montante de Euros 
5.837,39, de taxas respeitantes a publicidade em viaturas da propriedade desta.

1.2. A recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença do tribunal a quo que julgou a impugnação 

judicial procedente, por considerar que se verifica a ilegalidade da liquidação.
B. Para tanto, a sentença que ora se coloca em crise entende que as taxas cobradas pelo Recorrente 

devem ser qualificados como impostos, o que configura uma inconstitucionalidade orgânica.
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C. A questão da constitucionalidade das taxas cobradas pelos Municípios pela publicidade em 
propriedade privada encontra -se já resolvida pelo Tribunal Constitucional (Acórdão n.º 177/2010).

D. A sentença a quo enferma dos vícios de errónea interpretação e aplicação das normas jurídicas 
e de erro de julgamento.

E. A sentença recorrida entende que a quantia cobrada pelo Recorrente constitui um imposto e 
não uma taxa, o que não poderá deixar de ser alvo de veemente contestação.

F. Dispõe o n.º 2 do artigo 4º da Lei Geral Tributária 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”.

G. O que distingue os impostos das taxas é que aqueles são unilaterais, não conferindo direito 
a qualquer contraprestação individualizada  - nem constituem o sujeito activo em qualquer obrigação 
específica perante o sujeito passivo, ao passo que as taxas se revestem de um carácter bilateral, atenta 
a sua ligação a uma contraprestação específica, especialmente dirigida ao sujeito passivo (mesmo não 
tendo sido por este solicitada, ou ainda que não constitua uma vantagem), consubstanciada na prestação 
de um serviço, no acesso à utilização de bens do domínio público ou na remoção de um limite jurídico 
à actividade dos particulares.

H. A sinalagmaticidade que caracteriza uma taxa pode ser identificada com a utilização individual de 
um bem semi -público como contrapartida, na medida em que trata da utilização de um bem que satisfaz, 
para além das necessidades colectivas, necessidades individuais (necessidades de satisfação activa).

I. A doutrina e a jurisprudência mais recentes têm entendido que no conceito de bem público 
“ambiente” estão abrangidas, entre outras, a utilização do espaço público, onde cabem por sua vez o 
espaço aéreo e rodoviário.

J. No caso de publicidade realizada em veículos, como sucede no caso sub judice, com o pro-
pósito de ser visível dos espaços públicos, cabe aos Municípios proteger esses espaços, regulando o 
modo como poderá ser feita a utilização privada dos mesmos, de forma a compatibilizar o interesse do 
particular com o interesse público.

K. Ao conceder a licença, o Município possibilita ao particular a utilização desse espaço público, 
removendo um limite ou obstáculo jurídico imposto ao livre exercício da actividade dos particulares 
e, em contrapartida, é -lhe reconhecida a possibilidade de cobrar taxas.

L. A este respeito, ensinava o Prof. Dr. Sousa Franco, “consideramos que a remoção, por acto 
administrativo, de obstáculos jurídicos de particulares, que passa a ser livre, é uma utilidade justificativa 
da dívida de taxa (licença)”  - cfr. Finanças Públicas e Direito Financeiro, 2ª Edição, 1988.

M. No mesmo sentido, vai, mais recentemente, o Regime Geral de Taxas das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro, que determina no seu artigo 3º que “as taxas 
das autarquias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um serviço público local, na 
utilização privada de bens do domínio público e privado das autarquias locais ou na remoção de um 
obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, quando tal seja atribuição das autarquias locais, 
nos termos da lei”.

N. Ainda em relação à aludida distinção, escreve -se no Acórdão do S.T.A. proferido no Processo 
n.º 01931/02, de 26/03/2003, que “I. A norma regulamentar que permite ao município cobrar uma “taxa” 
a propósito da concessão de licença de publicidade (...) institui uma verdadeira taxa, não enfermando 
de inconstitucionalidade orgânica. II. (...) o município, ao conceder a licença, presta um serviço, e 
remove um obstáculo jurídico à actividade do particular, já porque, mediante tal licença, proporciona 
a utilização individualizada e efectiva de um bem público  - o domínio público viário.”

O. Acrescentam ainda os Ilustres Conselheiros que “(...) estando a publicidade sujeita a condicio-
namentos legais e regulamentares, e cumprindo aos municípios a verificação do respeito dos princípios 
a que deve obedecer, e do condicionalismo a respeitar, emitindo, depois, a correspondente licença (e 
renovando -a periodicamente, após reverificação), o tributo que a propósito pretendam cobrar é, desde 
logo, uma taxa, se se entender que basta, para que haja sinalagma, a remoção de um limite jurídico à 
prática da actividade pelo sujeito passivo”.

P. E, prosseguem, “De resto, ao proceder à apontada verificação, ao sequente juízo de confor-
midade, e ao emitir a licença, o município não deixa de prestar ao particular um serviço que lhe é 
especificamente dirigido, e do qual ele retira uma utilidade própria.”

Q. Entende ainda o douto Acórdão  - e bem!  - que “(...) independentemente de às mensagens 
publicitárias servirem de suporte físico bens do domínio público (v. g. edifícios, painéis), ou bens da 
titularidade dos particulares (edifícios e veículos), sempre se pode dizer que há, do domínio aéreo, ou 
do viário, uma utilização marginal, diferente daquela que a todos é livremente permitida, utilização 
essa que satisfaz necessidades individuais, mediante procura. Deste modo, as vias de comunicação, e 
o espaço aéreo públicos, do mesmo passo que servem necessidades colectivas (maxime, propiciar a 
circulação de pessoas e bens), satisfazem, concomitantemente, mediante procura, necessidades indivi-
duais, dos particulares que exercem a actividade publicitária. O que faria daqueles espaço e vias bens 
semi -públicos, de acordo com a definição tradicionalmente adoptada entre nós.”
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R. Ora, se dúvidas restassem quanto a esta questão, veio o Tribunal Constitucional recentemente, 
no Acórdão n.º 177/2010, processo n.º 742/09, publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 110, 
de 8 de Junho de 2010, esclarecer de forma inequívoca a questão da legalidade e da necessidade do 
licenciamento e do pagamento de taxas de publicidade, que, embora em propriedade particular, seja 
visível do espaço público e o utilize para sua divulgação.

S. De facto, na apreciação feita do recurso de constitucionalidade interposto da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga, o referido aresto do Tribunal Constitucional “recusou a aplicação, 
com fundamento em inconstitucionalidade orgânica, das normas do artigo 2º do Regulamento de Taxas 
e Licenças e do artigo 31º da Tabela de Taxas do Município de Guimarães, quando interpretados no 
sentido de incidirem sobre o licenciamento de painéis publicitários instalados em propriedade privada, 
na medida em que concretizam verdadeiros impostos”.

T. O Tribunal Constitucional (refere) que as dúvidas existentes quanto à qualificação desse tipo de 
publicidade, como taxa ou imposto, se dissiparam com a promulgação da Lei Geral Tributária (aprovada 
pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, cujo artigo 4º, n.º l, 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, consagrando o Regime Geral das Taxas 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro, idêntica categorização.

U. Importa sublinhar que este acórdão do Tribunal Constitucional vem esclarecer uma questão 
aflorada na sentença proferida pelo tribunal a quo e que está relacionada com o facto de as viaturas 
sub judice serem privadas.

V. Com efeito, entende -se que mesmo que afixada em propriedade privada (edifícios ou, por ana-
logia, em viaturas), a publicidade tributada pelos Municípios é sempre uma taxa e nunca como imposto.

W. Nessa medida, refere -se no douto Acórdão que “perante esta enumeração tripartida das cate-
gorias de prestação pública que dão causa e servem de contrapartida à prestação exigível a título de 
taxa, é incontroverso que o legislador não acolheu (...) orientação restritiva, tendo antes considerado a 
remoção de um obstáculo jurídico como pressuposto auto -suficiente da figura”.

X. Ora, ainda que o caso concreto subjacente alvo de apreciação do Tribunal Constitucional seja 
diverso daquele que nos ocupa nos presentes autos, no que concerne ao tipo de publicidade em causa, 
certo é que terá de ser feito idêntico raciocínio quanto à qualificação da tributação efectuada pelo Re-
corrente como verdadeira aplicação de uma taxa e não como um imposto, como pretendeu fazer valer 
a Recorrida e como foi acolhido pela sentença recorrida.

Y. Pelo exposto, deverá o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser revogada 
a decisão judicial de 1ª instância, com todas as consequências daí decorrentes.

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:
«Com efeito a posição jurídica assumida pela sentença recorrida está de acordo com a jurisprudência 

dominante deste Supremo Tribunal Administrativo que tem vindo a decidir que o tributo designado por 
taxa de publicidade tem a natureza jurídica de imposto (por inexistência de nexo sinalagmático) quando 
a publicidade é afixada em suportes instalados em propriedade privada  - cf. Acórdãos de 10.12.2003, 
26820, de 26.01.2005, recurso 1167/04, de 19.03.2003, recurso 1930/02, de 20.04.2008, recurso 206/08, 
de 28.04.2010, recurso 138/10, e de 19.05.2010, recurso 138/10, todos in www.dgsi.pt.

Também o Tribunal Constitucional vem sublinhando, de forma dominante, pese embora não 
unânime, face à recente jurisprudência citada pela recorrente  - cf. Acórdão 177/10  - que não podem 
configurar -se, do ponto de vista jurídico -constitucional, como “taxas” as importâncias exigidas pelas 
autarquias, a título de licença de publicidade ou sua renovação, nos casos em que tal licenciamento não 
confere ao particular a remoção de um obstáculo jurídico à respectiva actividade, consistente na utiliza-
ção de bens semi -públicos ou colectivos  - vide, neste sentido, Acórdãos 558/98, 63/99, 32/00 e 92/02.

Sendo certo que, como também vem afirmando o Tribunal Constitucional, não constitui «contra-
prestação», susceptível de integrar aquele conceito, o mero exercício de actividades gerais de polícia por 
tais entes públicos, com vista à fiscalização do cumprimento pelo particular dos condicionamentos ou 
requisitos a certa e específica utilização dos bens de que é proprietário  - vide neste sentido, os acórdãos 
464/2004, de 23.06.2004, 34/04 de 14.01.2004, 364/01 de 10.07.2001, e 437/2003, de 30.09.2002, que 
incidiu sobre o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 15.05.2002, todos publicados no site 
do Tribunal Constitucional.

Mais concretamente, e no que respeita à publicidade em veículos, entendeu o Tribunal Constitu-
cional (Acórdão n.º 558/98 de 29 de Setembro) que a norma sub specie se reportava a inscrições publi-
citárias, não em quaisquer bens ou locais públicos ou semi -públicos, mas sim em veículos de transporte 
colectivo ou em veículos particulares, não se configurando, por um lado, que forma de utilização de 
um bem semi -público esteja em causa e, por outro, que o ente tributador venha a ser constituído numa 
situação obrigacional de assumpção de maiores encargos pelo levantamento do obstáculo jurídico.
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É certo que a entidade recorrente invoca, em abono da sua tese, a doutrina do Acórdão do Tribu-
nal Constitucional n.º 177/10, de 08.08 que se pronunciou sobre a legalidade do pagamento de taxas 
relativas à publicidade, embora em propriedade particular (edifícios).

Porém, entendemos que a doutrina do referido Tribunal Constitucional, e dos que posteriormente 
foram prolatados sobre a mesma matéria (Acórdãos 436/10 de 10.1 e 360/10, de 06/10), em que estava 
em causa a publicidade em edifícios não será aplicável ao caso subjudice.

Vejamos, antes do mais, a legislação aplicável ao caso.
Resulta do art. 6º do Regulamento de Publicidade, Propaganda Política e Eleitoral e Outras Utiliza-

ções do Espaço Público da Câmara Municipal do Porto, publicado no DR II série, de 08.09.2006 que «em 
caso algum será permitido qualquer tipo de publicidade ou outra utilização do espaço público constante 
deste Regulamento, sem prévio licenciamento ou autorização a emitir pela Câmara Municipal»

Por sua vez o n.º 2 do art. 3º do Regulamento dispõe que o mesmo se aplica ainda «a qualquer 
forma de publicidade difundida, inscrita ou instalada em veículos, cujos proprietários ou possuidores 
tenham residência permanente, sede ou delegação na área do município do Porto, ou utilizem os veículos 
com fins exclusivamente publicitários».

No mesmo regulamento define -se ocupação do espaço público como sendo «qualquer implan-
tação, ocupação, difusão, instalação, afixação ou inscrição, promovida por suportes publicitários ou 
outros meios de utilização do espaço público, no solo, espaço aéreo, fachadas, empenas e coberturas 
de edifícios;»  - cf. art. 4º, alínea c).

Dispõe finalmente o art. 23º que «o regime jurídico da emissão, renovação e cessação das licenças 
encontra -se definido no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças Municipais, sendo 
aplicáveis as taxas constantes da respectiva tabela em vigor.

Em bom rigor qual é, no caso sub judice, a utilização do espaço público tutelada pela actividade 
licenciadora da Câmara Municipal em termos de se poder considerar justificada a «remoção do obs-
táculo jurídico»?

Nenhuma, diremos nós.
É que, estando em causa a afixação de publicidade em viaturas, no caso da PT Comunicações S.A., 

tal afixação não constitui qualquer «ocupação» minimamente relevante do espaço público ou ainda do 
«espaço público aéreo».

No fundo, atendo -nos ao caso concreto, e no que respeita à publicidade em veículos daquela em-
presa de telecomunicações, é pertinente perguntar quais os valores que por via do referido regulamento 
se pretendem tutelar com a «actividade licenciadora» da autarquia, sempre tendo em conta a pretensa 
ocupação do espaço público ou ainda do espaço público aéreo: Segurança de pessoas e bens? Preservação 
e valorização dos espaços públicos? Preservação e valorização do sistema de vistas? Valores históricos 
e patrimoniais? Preservação e valorização das áreas verdes? Estética e equilíbrio ambiental?

Não vemos, nem é demonstrado, que no caso a defesa de qualquer um daqueles valores legitime 
a actividade licenciadora da autarquia em termos de se poder considerar justificada a «remoção do 
obstáculo jurídico».

As taxas em causa só se justificam como forma artificial de angariar receitas para o município.
Ora, como bem se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 02.06.2010, recurso 

35/10 «não podem ser cobradas taxas pela remoção de limites jurídicos criados de forma artificial por uma 
entidade dotada de poderes públicos, com o único objectivo de legitimar a cobrança de uma taxa».

Nestes termos, e também de acordo com a jurisprudência do Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 558/98 de 29 de Setembro, somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, 
confirmando -se o julgado da 1ª instância.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - Por carta datada de 18.06.2003, foi a ora impugnante notificada para proceder ao pagamento 

da importância de € 5.837,39, cfr. fls. 21 e 22 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.
2  - O valor em causa foi liquidado a título de taxas de publicidade em 390 viaturas identificadas 

de fls. 28 a 31 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.
3  - O montante identificado em 1), foi apurado nos termos da Tabela de Taxas e outras Receitas 

Municipais que faz parte do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Mu-
nicipais, publicados no D.R., II Série, n.º 237 de 11 de Outubro de 1999, cfr. fls. 22 destes autos.

4  - Os veículos identificados em 2), fazem parte do património da PT.
5  - Encontram -se identificados com a designação de PT.
3.1. Considerando a invocada ilegalidade da liquidação impugnada por inconstitucionalidade orgâ-

nica das normas em que se fundamentou, constantes do citado Regulamento de Liquidação e Cobrança 
de Taxas e Outras Receitas Municipais, a sentença recorrida veio a julgar procedente a impugnação, 
aderindo, no essencial, à jurisprudência, que cita e transcreve, do acórdão do STA, de 18/5/2005, no 
proc. n.º 1176/04, e concluindo que, embora este aresto se reporte a taxa liquidada por anúncios co-
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locados em prédio particular, a fundamentação ali exarada é transponível para o caso presente, pois 
que embora os tributos liquidados ora em causa se reportem «à renovação de licenças de “dizeres” em 
viaturas automóveis, licença esta de carácter anual e automaticamente renovável», também aqui é de 
concluir que apesar de, inicialmente, no momento em que é autorizada a colocação dos anúncios haver 
uma eventual contrapartida do Município consubstanciada na actividade destinada a verificar se eles 
respeitam o equilíbrio urbano, ambiental e paisagístico e, designadamente, os critérios de licenciamento 
definidos nos arts. 3º e 4º da Lei n.º 97/88, de 17/8, essa actividade é desenvolvida apenas no momento 
da instalação dos anúncios e não da renovação da licença, que se concretiza automaticamente. Por 
isso, não se pode ver uma relação de correspectividade entre essa actividade de natureza momentânea 
e um tributo que é cobrado anualmente, sem qualquer novo procedimento de licenciamento, a título 
de renovação de licença.

3.2. A recorrente discorda do assim decidido, sustentando, em suma, que a sentença incorre em 
erro de direito, violando o disposto nos arts. 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP e no n.º 2 do art. 4º 
da LGT e, por concluir que o tributo em apreço configura um imposto por inexistência de sinalagma 
e, consequentemente, por considerar inconstitucionais as normas contidas nos normativos aplicáveis 
do citado Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, ao abrigo 
dos quais foi efectuada a liquidação.

3.3. A questão a decidir no presente recurso resume -se, pois, à de saber se os tributos denominados 
“taxas” cobrados pela Câmara Municipal do Porto relativamente a instalação de publicidade em viaturas 
particulares constituem, efectivamente, taxas ou se são de qualificar como impostos.

Vejamos.
4.1. As normas que suportam a liquidação impugnada são o art. 6º do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais (Município do Porto) e o art. 56º, n.º 1, alínea b) 
da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais (TTORM), que integra aquele Regulamento, ambos 
publicados no DR, II Série, n.º 237, Apêndice n.º 128, de 11/10/1999.

Esse art. dispõe:

«Artigo 6º (Liquidação)

1. A liquidação das taxas e outras receitas municipais será efectuada com base nos critérios defi-
nidos na tabela e nos elementos fornecidos pelos interessados ou pelo valor dos serviços prestados.

2. …»
Por sua vez, o citado art. 56º da Tabela, estabelece o seguinte:
«Chapas, placas, tabuletas, telas, lonas e outra publicidade não incluída nos artigos anteriores:
1) Sendo mensurável em superfície, por metro quadrado ou fracção:
a) Por mês — 500$;
b) Por ano — 3000$.
2) Quando mensurável apenas linearmente, por metro ou fracção:
a) Por mês — 650$;
b) Por ano — 3000$.
3) Quando não mensurável de harmonia com os números anteriores, por anúncio ou reclamo:
a) Por mês — 750$;
b) Por ano — 5000$.
Observações:
1ª. As taxas são devidas sempre que os anúncios se divisem da via pública, entendendo -se para 

esse efeito como via pública as ruas, estradas, caminhos, praças, avenidas e todos os demais lugares 
por onde transitem livremente peões ou veículos. (…)»

4.2. Por outro lado, nos arts. 3º, 4º, 6º e 23º do Regulamento de Publicidade, Propaganda Política 
e Eleitoral e Outras Utilizações do Espaço Público da Câmara Municipal do Porto, publicado no DR 
II série, de 8/9/2006, estabelece -se:

Artigo 3º  - Âmbito

«1 — O presente Regulamento aplica -se a qualquer forma de publicidade e outras utilizações do 
espaço público previstas no presente Regulamento, quando afixada, inscrita ou instalada em edifícios, 
equipamento urbano ou suportes publicitários, quando ocupe ou utilize o espaço público e deste seja 
visível, ou audível.

2 — O presente Regulamento aplica -se ainda a qualquer forma de publicidade difundida, inscrita ou 
instalada em veículos, cujos proprietários ou possuidores tenham residência permanente, sede ou dele-
gação na área do município do Porto, ou utilizem os veículos com fins exclusivamente publicitários.

3 — …»
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Artigo 4º  - Noções

«Para efeitos deste Regulamento, entende -se por:
a) Publicidade — qualquer forma de comunicação feita no âmbito de uma actividade económica, 

com o objectivo de promover a comercialização ou alienação de quaisquer bens ou serviços, bem como 
qualquer forma de comunicação que vise promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições, que 
não tenham natureza política;

(…)»

Artigo 6º  - Obrigatoriedade do licenciamento

«1 — Em caso algum será permitido qualquer tipo de publicidade ou outra utilização do espaço 
público constante deste Regulamento, sem prévio licenciamento ou autorização a emitir pela Câmara 
Municipal.

2 — …»

Artigo 23º  - Emissão, renovação e cessação da licença

«O regime jurídico da emissão, renovação e cessação das licenças encontra -se definido no Regula-
mento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças Municipais, sendo aplicáveis as taxas constantes 
da respectiva tabela em vigor.»

No caso, para o cálculo do montante apurado foi utilizado o valor unitário, por viatura, de 
Euros 14,96/m2/ano (cfr. fls. 183), que não vem questionado.

4.3. É sabido que quer o imposto quer a taxa constituem receitas públicas coactivamente impostas: 
o que distingue estes tributos é a perspectiva teleológica de cada um deles, na medida em que enquanto 
o imposto «... é uma prestação pecuniária, coactiva e unilateral, sem carácter de sanção, exigida pelo 
Estado com vista à realização de fins públicos» (cfr. Prof. Teixeira Ribeiro, Lições de Finanças Públicas, 
Coimbra, 1977, 262) a taxa tem «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» (Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, Vol. I, 
Lisboa, 1981, pag. 42), ou seja, pressupõe uma contraprestação por parte do ente público que a exige, 
a verificar -se na respectiva génese, e que deve concretizar -se naquela prestação de serviço público, na-
quele acesso à utilização de bens do domínio público ou na remoção do obstáculo jurídico à actividade 
do particular (cfr. Casalta Nabais, Contratos Fiscais, Coimbra 1994, 236).

Noutro local, este mesmo autor sublinha, aliás, que apenas constituirão verdadeiras taxas as que, 
«para além de se configurarem como tributos bilaterais, baseados portanto numa relação do tipo do 
ut des ou sinalagmática, tiverem por critério a ideia de proporcionalidade entre a prestação pública 
e a contraprestação em que se consubstancia a taxa, ou seja, se tiverem por base o princípio da equi-
valência (…) entre prestação e contraprestação. (…) Pois se isto se não verificar, então estaremos, se 
não em termos da ciência das finanças ou mesmo do direito financeiro, pelo menos em termos jurídico-
-constitucionais, perante verdadeiros impostos, com todas as consequências que daí derivam, seja em 
sede do princípio da legalidade fiscal, que impede os municípios de os instituir sem lei prévia, seja 
do princípio da igualdade fiscal, que implica que os mesmos sejam aferidos com base na capacidade 
contributiva e não com base no princípio da proporcionalidade, por que se afere a igualdade das taxas» 
(Por um Estado Fiscal Suportável – Estudos de Direito Fiscal; Almedina, 2005, pags. 583 e 584).

Na definição legal e doutrinal da taxa individualiza -se, pois, um aspecto estrutural da mesma (a si-
nalagmaticidade ou bilateralidade) e, em consequência, os respectivos pressupostos da sua cobrança.

E, como aponta Saldanha Sanches, sendo a bilateralidade um aspecto estruturante da natureza 
da taxa, ela «só poderá ter lugar quando se trate de um qualquer bem que seja divisível, ou seja, que 
possa ser prestado em unidades individualizadas. Não basta que a receita obtida por meio da taxa seja 
usada na cobertura de despesas respeitantes ao mesmo grupo de habitantes, à mesma comunidade local 
que a suporta. Terá de haver uma mais estreita correlação entre o destinatário do encargo financeiro e 
o beneficiário da despesa pública para que possamos estar perante uma taxa. E esta existência de um 
sinalagma, ainda que expresso sob variadas formas, constitui uma condição para que uma qualquer 
imposição administrativa possa ter a qualidade de taxa, com todas as consequências que lhe são ine-
rentes, principalmente quanto ao seu modo de criação, pois as taxas estão excluídas da reserva de lei 
em sentido formal, a qual é uma condição orgânica para a criação de impostos.

É esta característica  - a sinalagmaticidade  - que lhe permite que, no Estado de Direito, as taxas não 
sejam criadas por lei em sentido formal. Com efeito, é precisamente o facto de à relação sinalagmática 
em que assentam permitir o controlo do valor da taxa, ao contrário do que se passa nos impostos, em 
que não há parâmetros de controlo imediatos quanto à sua medida, que justifica a não sujeição das 
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taxas às apertadas vinculações (formais e materiais) do princípio da legalidade, que são uma garantia 
dos destinatários dos impostos. (…)

Não podemos esquecer que o cerne da definição de taxa se encontra, como vimos, no conceito 
de sinalagma: onde este falte, falta a taxa  - mesmo que estejamos perante uma das circunstâncias pres-
suponentes elencadas. Como vimos, não basta que haja estrutura formalmente sinalagmática para que 
haja taxa. O conceito de sinalagma deve ser material e incluir um qualquer equilíbrio interno que há -de 
passar sempre pela necessidade de, a prestação pública envolver algum facere, um facere dispendioso 
que beneficie o sujeito passivo de forma individualizável e que deverá ser suportado por este e não 
pelos recursos gerais do ente público.

No caso da cobrança de prestações pecuniárias pela prestação de um qualquer serviço público, a 
total inexistência de sinalagma material é mais difícil de se verificar (…)

No caso de cobrança de taxas pela mera utilização do domínio público, sem qualquer actividade 
por parte do detentor desse mesmo domínio público, não há um custo a cobrir e as receitas serão, deste 
modo, afectas às necessidades gerais do sujeito activo  - por um lado, falta o parâmetro de controlo do 
montante fixado e, por outro, verifica -se a afectação de receitas a necessidades gerais, característica do 
imposto.» (Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed. Coimbra Editora, 2007, pags. 31 e sgts.).

A propósito do conceito de remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares, este 
mesmo autor escreve, ainda, o seguinte (ob. cit., pags. 33 e sgts):

«A remoção de um limite jurídico é outra daquelas a que podemos chamar justificações tradicio-
nais para a cobrança de taxas. Porém, desde há muito que se colocam algumas reservas a esta forma de 
legitimação das taxas. Como observava Teixeira Ribeiro, há que distinguir entre a remoção de limites 
jurídicos que “possibilita a utilização de um bem semi -público e a que a não possibilita”.

O que quer dizer que não podem ser cobradas taxas pela remoção de limites jurídicos criados de 
forma artificial por uma entidade dotada de poderes públicos, com o único objectivo de legitimar a 
cobrança de uma taxa.

Se assim não fosse, as autarquias poderiam, por exemplo, vir afirmar que, mesmo no caso de 
concessões feitas pelo Estado, os serviços por este concessionados só poderiam ter presença física no 
espaço do concelho mediante o pagamento de uma taxa por atribuição de uma licença pelo município. 
Ora, mesmo perante um caso em que havia, efectivamente, poder de licenciamento e superintendência 
por parte do município, foi outra a posição tomada pelo Tribunal Constitucional, a propósito da tentativa, 
por parte de um município, de cobrar uma taxa pela realização de publicidade em veículos automóveis 
que circulassem no espaço do concelho».

Em suma, aceita -se que o traço distintivo fundamental que permite, no plano jurídico, diferenciar 
o imposto e a taxa é o carácter unilateral daquele face ao carácter bilateral desta última, sendo que «o 
vínculo jurídico de taxa tem por causa a prestação por uma entidade pública de utilidades individuali-
zadas» (Soares Martinez, Direito Fiscal, 7ª ed., Coimbra, 1997, pp. 27 e 37) e, como se diz no recente 
acórdão deste STA, de 25/5/11, rec. n.º 093/11, sendo consensual «que a denominação atribuída ao 
tributo pouco releva, havendo, antes, que atentar à sua estrutura, à sua “verdadeira natureza”, sendo 
esta a determinante para se aferir do regime jurídico -constitucional aplicável à respectiva criação 
normativa, exigindo -se a criação por Lei, da Assembleia da República ou do Governo (havendo auto-
rização legislativa), se a prestação pecuniária coactiva tiver natureza de imposto (artigo 165.º, n.º 1, 
alínea i) da Constituição da República). Se no plano da dogmática jurídica a distinção entre as duas 
categorias de tributos não oferece dificuldades de maior, tais dificuldades revelam -se frequentemente 
perante os tributos em concreto, pois que a tarefa de subsunção da realidade às categorias dogmáticas 
não é isenta de dificuldades.»

E estas características que a doutrina vem apontando à caracterização da taxa encontram, aliás, 
assento legislativo no n.º 2 do art. 4º da LGT.

4.4. Também a jurisprudência do Tribunal Constitucional se tem debruçado sobre esta temática, 
socorrendo -se essencialmente de um critério que pode qualificar -se como “estrutural”, porque assente 
na “unilateralidade” dos impostos (cfr., por exemplo, os acs. nºs. 76/88 e 382/94, publicados respecti-
vamente no DR, I Série, n.º 93, de 21/4/1988, e II Série n.º 208, de 8/9/1994), admitindo ainda, porém, 
como factor adicional de ponderação, um elemento de carácter finalístico: que se tome em consideração 
a “razão de ser ou objectivo das receitas em causa”, quer para recusar a certas receitas o carácter de 
imposto, quer como argumento ponderoso para afastar o carácter de taxa a uma dada prestação pecu-
niária coactiva (cfr. por exemplo, o ac. n.º 70/92, publicado no DR, II Série, n.º 189, de 18/8/1992).

E esta orientação jurisprudencial foi, até 2010, a dominantemente seguida pelo Tribunal Consti-
tucional (cfr. por exemplo, a propósito das taxas de publicidade, o ac. n.º 558/98 (taxas de publicidade 
em veículos particulares), in DR, II Série, n.º 261, de 11/11/1998), bem como os acs. nºs. 63/99 (in DR, 
II Série, n.º 76, de 31/3/1999), 96/2000 (in DR, I Série -A, n.º 65, de 17/3/2000) e 436/03, de 30/9/2003, 
todos relativos a taxa de publicidade em prédios particulares), ou, ainda, os acs. nºs. 92/02, de 26/2/2002, 
437/03, de 30/9/2003, 453/03, de 14/10/2003, 34/04, de 14/1/2004, 109/04, de 11/2/2004 e 464/04, de 
23/6/2004 (todos também relativos à mesma questão e, especificamente, à taxa de publicidade constante 
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dos arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa), (1) apesar de em quatro 
destes últimos arestos referidos (acs. 436/03, 34/04, 104/04 e 464/04) ter votado vencido o Cons. Ben-
jamim Rodrigues, no entendimento (reafirmado, por exemplo, também na declaração de voto constante 
do acórdão n.º 113/2004 do Plenário do TConstitucional, de 17/2/2004, proc. n.º 537/2002), de que a 
simples remoção de um limite jurídico para a colocação de publicidade em edifício particular é motivo 
suficiente para a cobrança de uma taxa dado que pode consubstanciar uma prestação pública sinalag-
mática do pagamento da mesma, sem ser necessário que essa remoção “vise possibilitar uma utilização 
individualizada e efectiva de um bem público”. (2)

4.5. Todavia, alguma doutrina mais recente (cfr. Cardoso da Costa, Ainda a distinção entre “taxa” 
e “imposto” na jurisprudência constitucional”, in Homenagem a José Guilherme Xavier de Basto, 2006, 
págs. 561 e sgts.) apontava já algumas debilidades àquela jurisprudência do Tribunal Constitucional: quer 
por apreciar de modo igual a exigência de taxa pela emissão inicial da licença e a exigência pela respectiva 
renovação, na consideração de que, em ambos os casos, se não verifica o uso de qualquer bem público ou 
semi -público, uma vez que a actividade publicitária licenciada utiliza, para o seu exercício, unicamente 
bens privados, consideração esta que acaba por esquecer a possibilidade de à taxa corresponder, ainda 
nessa hipótese, a utilização de um bem semi -público, já não na modalidade de um bem físico, mas na 
modalidade de um “serviço”; quer por não ter em conta a definição legal que desse tributo é dada pela 
LGT (no n.º 2 do seu art. 4º) e a possibilidade daí decorrente de, quando certa receita pública é exigida 
para que um particular possa desenvolver determinada actividade ou praticar determinado acto, que sem 
isso lhe estará vedado, daquele respectivo pagamento derivar sempre, para quem o faz, uma utilidade 
ou uma vantagem, quer estas se traduzam ou impliquem, ou não, a utilização de um bem semi -público.

4.6. Porém, como aponta a recorrente, o Tribunal Constitucional veio, no ac. n.º 177/2010, de 
5/5/2010, tirado em Plenário e por unanimidade, e publicado no DR n.º 110, II Série, de 8/6/2010 (no 
qual estava em causa a constitucionalidade do art. 2º do Regulamento de Taxas e Licenças e do art. 31º 
da Tabela de Taxas do Município de Guimarães, na medida em que prevêem a cobrança da taxa aí 
referida pela afixação de painéis publicitários em prédio pertencente a particular), a alterar o sentido 
daquela anterior citada jurisprudência e, consequentemente, a não julgar organicamente inconstitucio-
nais tais normativos.

E posteriormente, o mesmo Tribunal tem unanimemente mantido e firmado esta orientação, como 
se pode ver quer da Decisão Sumária n.º 323/10, de 5/7/2010, proferida no proc. n.º 469/10, da 2ª secção 
(na qual estavam em causa os arts. 19º do “Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras 
Receitas Municipais da Câmara Municipal do Porto” e 41º da respectiva Tabela de Taxas), Decisão 
Sumária esta que veio, aliás, a ser confirmada pelo ac. n.º 360/10, de 6/10, quer da Decisão Sumária 
n.º 417/10, de 11/10/2010, proferida no proc. n.º 633/10, a qual veio, igualmente, a ser confirmada pelo 
ac. n.º 436/2010, de 10/11.

4.7. Por sua vez, a jurisprudência deste STA, dividida, inicialmente quanto à matéria (cfr. no 
sentido de que estamos perante uma taxa, os acs. de 15/1/07 – rec. n.º 20227, 2/7/1997 – rec. 21278, 
26/5/1999 – rec. 23555, 29/11/2000 – rec. 25470, 15/5/2002 – rec. 26820; e no sentido de que estamos 
perante um verdadeiro imposto, cfr. os acs. de 5/2/97 – rec. 21005, 22/6/99 – rec. 21278, 29/3/2000 – 
rec. 20227 e 19/2/03 – rec. 1930/02), veio predominantemente a firmar -se em sentido idêntico ao da 
anterior jurisprudência maioritária do Tribunal Constitucional, conforme se vê, aliás, dos arestos indi-
cados pelo MP, quer do acórdão do Pleno desta secção, de 18/5/2005, rec. n.º 01176/04, nos quais se 
apreciaram questões idênticas à dos presentes autos.

Contudo, após a prolação dos citados acórdãos do Tribunal Constitucional (ac. n.º 177/2010, 
de 5/5/2010; Decisão Sumária n.º 323/10, de 5/7/2010, proferida no proc. n.º 469/10, da 2ª secção e 
acórdão n.º 360/10, de 6/10, que a confirmou; Decisão Sumária n.º 417/10, de 11/10/2010, proferida no 
proc. n.º 633/10 e acórdão n.º 436/2010, de 10/11, que a confirmou) também a jurisprudência do STA 
inflectiu o sentido até então dominante, acolhendo o entendimento sobre a qualificação como taxa da 
receita liquidada ao abrigo das normas de teor idêntico às aqui em causa, com o consequente juízo de 
não inconstitucionalidade orgânica das mesmas.

Nomeadamente, nos acs. de 12/1/2011, de 19/1/2011, 6/4/2011 e de 25/1/11, nos recs. nºs. 752/10, 
33/10, 119/11 e 93/11, respectivamente.

Note -se, aliás, quanto ao aresto de 19/1/2011, que, tendo sido proferido, em 2/6/2010, um pri-
meiro acórdão que julgou no sentido da inconstitucionalidade das normas ali em questão, dele veio a 
ser interposto recurso para o Tribunal Constitucional, recurso esse que veio a ser provido pela acima 
mencionada Decisão Sumária n.º 417/10, de 11/10/2010 (confirmada pelo ac. n.º 436/2010, de 10/11), 
razão pela qual veio, então, a ser proferido pelo STA o posterior acórdão de 19/1/2011, reformulando 
a decisão de acordo com o decidido pelo Tribunal Constitucional.

E não iremos divergir deste entendimento, atendendo, como se consignou naquele citado acórdão 
de 6/4/2011 (por nós relatado), não apenas à nova argumentação aduzida pelo Tribunal Constitucional, 
mas também ao facto de o respectivo acórdão ter sido proferido em Plenário e por unanimidade (com a 
consequente autoridade reforçada resultante da formação alargada que o proferiu), ao facto de, posterior-
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mente, a mesma jurisprudência ter sido reiterada em outras decisões (sendo que numa delas a pronúncia 
do Tribunal Constitucional versou, precisamente, uma anterior decisão deste STA (…) e ainda o facto de 
não se vislumbrarem novos argumentos que decisivamente se possam contrapor aquela fundamentação.

4.8. E apesar de o MP sustentar que, no caso presente, as taxas em causa só se justificam como 
forma artificial de angariar receitas para o município, pois que não existe qualquer utilização do espaço 
público tutelada pela actividade licenciadora da Câmara Municipal em termos de se poder considerar 
justificada a «remoção do obstáculo jurídico», dado que, estando em causa a afixação de publicidade 
em viaturas da recorrida PT Comunicações S.A., tal afixação não constitui qualquer «ocupação» mi-
nimamente relevante do espaço público ou ainda do «espaço público aéreo», não se nos afigura que 
esta argumentação possa proceder.

Com efeito, conforme se diz no citado acórdão n.º 177/2010, de 5/5/2010, a distinção a fazer «não 
é entre as remoções que facultam e as que não facultam a utilização de um bem semipúblico, mas entre 
as que afastam um obstáculo real, ditado por um genuíno interesse administrativo, e as que eliminam 
um obstáculo artificialmente erguido para, através da remoção, propiciar à administração a cobrança 
de uma receita», sendo que «o tratamento, de modo constitucionalmente adequado, das prestações de-
vidas pela concessão de licenças municipais não exige a diferenciação que o critério restritivo de taxa 
propugna, mas uma outra, decorrente do indispensável controlo sobre a verdadeira funcionalidade do 
obstáculo cujo levantamento justifica a contrapartida pecuniária. O modo de combater a “fuga” para 
o regime mais benévolo das taxas, sem que a natureza substancial da relação com o administrado o 
legitime, passa, como acentua CARDOSO DA COSTA, por esse meio – o do «teste de verosimilhança, 
destinado (…) a afastar a qualificação de “taxa” nos casos em que ela se ligue à remoção de um obstáculo 
“artificial”, criado apenas para se proporcionar a cobrança de uma receita (dito por outras palavras, nos 
casos em que à criação do obstáculo não vá subjacente um interesse “administrativo” autónomo, mas 
unicamente um interesse “fiscal”».

Ora, no caso vertente, o facto de os anúncios estarem colocados em viaturas particulares, não 
invalida que a respectiva actividade publicitária (decorrente das respectivas inscrições) se projecte visu-
almente no espaço público, interferindo conformadoramente na configuração do ambiente de vivência 
urbana das colectividades locais. A fixação 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” (cfr. a observação 1ª ao 
art. 56º do Regulamento aqui questionado).

A argumentação constante do acórdão que vimos citando não deixa, aliás, de equacionar a questão, 
referindo, nos respectivos Pontos 8 a 12, o seguinte:

«8. Esta orientação restritiva entronca na conceptologia própria da ciência das finanças públicas, 
como os seus defensores reconhecem. (…)

Acontece, porém, que essa situação se alterou com a promulgação da Lei Geral Tributária (apro-
vada 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 particu-
lares». 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 3º, 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 
autosuficiente 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 9º, 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 enganadora. 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 pres-
supostos estão sempre interligados, sendo manifestamente inapropriada a criação de uma outra hipótese 
de contraprestação, 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.
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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.

(…)
9. Mas a adopção, pelo legislador ordinário, deste conceito de taxa, posto que não deva ser des-

considerada, não resolve a questão de constitucionalidade.
Trata -se, na verdade, de um conceito vigente na ordem infraconstitucional, sem qualquer garantia 

“automática” de aplicabilidade no plano da Constituição. Como logo se afirmou, a este propósito, no 
Acórdão n.º 346/2001, e foi reiterado em arestos posteriores, o princípio da constitucionalidade opõe -se a 
que os preceitos e princípios constitucionais sejam interpretados “em função do direito infraconstitucional 
em vigor”. Em face do conceito da lei ordinária, há que aferir se esse é também o conceito pressuposto 
pelas normas constitucionais que submetem as taxas a um tratamento diferenciado, em relação aos impos-
tos. E não é de afastar que tal conceito se revele inapto a definir adequadamente o âmbito de incidência 
da não aplicação das exigências constitucionais referentes aos impostos, o mesmo é dizer, que tenha 
cabimento um conceito “constitucional” de taxa, mais restritivo do que o fixado na Lei Geral Tributária.

Mas o tratamento da questão, no específico plano jurídico -constitucional, não pode ignorar este 
dado legislativo, pois o que urge saber, ao fim e ao cabo, é se há fundamento para nos afastarmos do 
conceito de direito ordinário. Não havendo, nesta matéria, uniformidade de posições doutrinais, “o 
mais” da consagração legislativa de uma das duas orientações em confronto, sem ser decisivo, deve 
contar, na apreciação a fazer quanto à noção de taxa presente na disciplina constitucional. E, nesta 
perspectiva, não é descabido considerar que o ónus da argumentação incide com peso acrescido sobre 
os que entendem ser aquele conceito imprestável, no plano da normatividade constitucional.

Importaria deixar a claro que, com a noção mais extensiva de taxa, ficam libertos das exigências 
constitucionais respeitantes à imposição de impostos tributos que, de acordo com a teleologia própria 
dessas exigências, a elas deveriam ficar submetidas.

Ora, não vemos que tenha sido avançado, nem na doutrina, nem na jurisprudência, qualquer 
argumento no sentido de que a noção de taxa, tal como estabelecida no artigo 4º, n.º 1, da LGT, e no 
artigo 3º da RGTAL, contemplando como modalidade autónoma a prestação exigível pela remoção de 
um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, “não serve” ao princípio da legalidade no 
domínio fiscal, por comprometer as valorações que lhe subjazem.

Não só isso não foi feito como, pelo contrário, já se argumentou convincentemente no sentido da 
adequação do conceito de direito ordinário às razões constitucionais de diferenciação do tratamento 
das duas espécies de tributos.

(…)
10. Por detrás do conceito restritivo de taxa, estão razões pragmáticas, ligadas à preocupação 

legítima de obstar a que, sob o rótulo enganador de “taxas”, se obtenham verdadeiras receitas fiscais, 
receitas a que é de atribuir essa qualificação por não se vislumbrar que o obstáculo a remover tutele um 
interesse público que não seja esse mesmo, de ordem estritamente financeira. E há que reconhecer que 
a noção ampla de taxa potencia o risco de verificação dessas situações, em que a exigência de licença 
é uma “mero estratagema para obter receitas” (CASALTA NABAIS, Direito fiscal, 5ª ed., Coimbra, 
2009, 15, n. 27).

Simplesmente, a solução vai longe demais, sendo patentemente desproporcionada à prossecução do 
objectivo de combater a criação de verdadeiros impostos sem os resguardos e as garantias constitucio-
nalmente exigidos. Ela, na verdade, leva a tratar igualitariamente (como impostos) todas as prestações 
exigidas pelo levantamento de um obstáculo jurídico a uma actividade privada, se esta não se traduzir 
na utilização de um bem semipúblico, sem levar em conta a natureza finalística desse obstáculo, a razão 
de ser da sua existência e a concomitante configuração real do interesse protegido. Esta orientação não 
separa aquilo que pode e deve ser separado, já que todas as “taxas” devidas por licenças que não se 
projectem na utilização de um bem semipúblico são tratadas como licenças fiscais, apagando a auto-
nomia e a especificidade, sob o ponto de vista constitucionalmente relevante, das chamadas licenças 
administrativas ou policiais – aquelas, no dizer de ALBERTO XAVIER (ob. cit., 53), “estabelecidas 
predominantemente por razões gerais de ordem administrativa”.

A distinção a fazer não é, assim, entre as remoções que facultam e as que não facultam a utilização 
de um bem semipúblico, mas entre as que afastam um obstáculo real, ditado por um genuíno interesse 
administrativo, e as que eliminam um obstáculo artificialmente erguido para, através da remoção, pro-
piciar à administração a cobrança de uma receita (cfr., quanto a esta distinção, CASALTA NABAIS, 
ob. cit., 14 -15, Autor que, no entanto, considera “verdadeiras licenças fiscais” as taxas relativas à 
publicidade através de anúncios).

O tratamento, de modo constitucionalmente adequado, das prestações devidas pela concessão de 
licenças municipais não exige a diferenciação que o critério restritivo de taxa propugna, mas uma outra, 
decorrente do indispensável controlo sobre a verdadeira funcionalidade do obstáculo cujo levantamento 
justifica a contrapartida pecuniária. O modo de combater a “fuga” para o regime mais benévolo das 
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taxas, sem que a natureza substancial da relação com o administrado o legitime, passa, como acentua 
CARDOSO DA COSTA, por esse meio – o do «teste de verosimilhança, destinado (…) a afastar a 
qualificação de “taxa” nos casos em que ela se ligue à remoção de um obstáculo “artificial”, criado 
apenas para se proporcionar a cobrança de uma receita (dito por outras palavras, nos casos em que à 
criação do obstáculo não vá subjacente um interesse “administrativo” autónomo, mas unicamente um 
interesse “fiscal”» (ob. loc. cit.).

11. Assente que há prestações conexas, sem mais, ao licenciamento de um comportamento dos 
particulares, a que cabe, também do ponto de vista das valorações constitucionais, a qualificação como 
taxa, cumpre ajuizar, por último, se o tipo de situações de que o caso vertente é exemplo se integra 
nessa categoria.

(…)
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 sim-
ples demarcação “física” dos espaços privado e público, determinando -se a legitimidade da qualificação 
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 ecologi-
camente 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 1º 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 66º da CRP).

12. Mas a conexão privado -público, que se estabelece por força da afixação e inscrição de men-
sagens de publicidade em prédios privados, não deve representar -se apenas segundo um “modelo de 
limites”, traduzindo a ideia simples de que ao privado cumpre respeitar as restrições que advêm da 
intangibilidade de interesses públicos.

Se assim fosse, poderia ter cabimento a orientação que valora diferentemente a taxa devida 
pela concessão da licença, como acto administrativo praticado em dado momento temporal, das 
sucessivas renovações dessa taxa, das prestações periodicamente reiteradas, em função da manu-
tenção, ao longo do tempo, da publicidade. Poderia sustentar -se, deste ponto de vista, que é apenas 
a colocação da publicidade que requer, como contrapartida, a actividade administrativa prévia de 
verificação da observância dos deveres negativos do obrigado tributário, os quais dão conteúdo aos 
critérios de licenciamento enunciados no artigo 4º da Lei n.º 97/88. Uma vez prestado, esse serviço 
público não se renova, pelo que não se divisa a existência de qualquer contrapartida específica para 
a remuneração periódica da mera permanência do reclamo (assim, o Acórdão n.º 437/2003; cfr. ainda 
o Acórdão n.º 166/2008, onde se salienta que, estando em causa – como acontece nos presentes autos 
– a renovação da licença e não o licenciamento ex novo, «mais reforça a ausência de correspectivi-
dade/sinalamaticidade entre a taxa devida e o serviço a prestar pelo município, na medida em que a 
publicidade em causa já se encontra devidamente afixada no imóvel pertencente à recorrida, não se 
vislumbrando que serviços concretos poderia aquele município ser forçado a praticar, por força da 
mera renovação da licença»).

Afigura -se -nos que esta orientação, para além de se apoiar numa compreensão restritiva do conceito 
de taxa, denegatória da autonomia da modalidade consistente na remoção de um obstáculo jurídico, 
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é excessivamente redutora do conteúdo da relação estabelecida entre o anunciante e a administração 
local. Não está em causa apenas o interesse de integridade dos valores, ambientais, urbanísticos e ou-
tros, que poderiam ser afectados por causa da actividade publicitária, interesse esse acautelado através 
da intervenção administrativa de fiscalização do cumprimento dos deveres específicos de omissão 
enumerados no artigo 4º da Lei n.º 97/88. A emissão da licença, o mesmo é dizer, o levantamento do 
obstáculo jurídico (que já vimos não ser arbitrário) dá origem a uma relação com o obrigado tributário 
distinta da que intercede com a generalidade dos administrados, no quadro da qual a entidade emitente 
assume uma particular obrigação – a duradoura obrigação de suportar (pati) uma actividade que, embora 
respeitando aqueles deveres, interfere permanentemente com a conformação de um bem público. Com 
o licenciamento, alteram -se as posições jurídicas recíprocas de administração e administrado, ficando 
aquela onerada, enquanto a situação persistir, com uma obrigação até aí inexistente.

Inversamente, o anunciante ganha título para uma activa e particular fruição, em termos comuni-
cacionais, do espaço ambiental, necessária à realização da utilidade individual procurada, a qual não se 
confunde com o gozo passivo desse espaço, ao alcance da generalidade dos cidadãos (cfr., todavia, o 
Acórdão n.º 437/2003). Em exclusivo proveito próprio, um sujeito privado – o anunciante – introduz, 
através da actividade publicitária, mudanças qualitativas na percepção e no gozo do espaço público 
por parte de todos os que nele se movem, “moldando -o”, em função do seu interesse. A constituição 
da obrigação passiva de se conformar com essa influência modeladora é justamente a contrapartida 
específica que dá causa ao pagamento da taxa, estruturando, em termos bilaterais, a relação estabelecida 
com o obrigado tributário.

Findo o prazo para o qual tinha sido concedida a remoção da proibição do exercício da actividade 
publicitária, torna -se necessário proceder à reavaliação da situação, do ponto de vista da permanência 
das condições legais de licenciamento, o que justifica a cobrança de uma nova prestação tributária. 
Essa reavaliação é um pressuposto da continuidade da fruição, por um novo período, das utilidades 
propiciadas por tal actividade, no que o particular se mostra interessado. Não faz sentido, atenta essa 
relação causal, distinguir o licenciamento da sua renovação, ou a contrapartida devida pelo período 
inicial das que são exigíveis pelos períodos de renovação da licença. Assim como, noutra dimensão 
problemática, não há razões para considerar a taxa de publicidade consumida por anteriores quantias 
devidas para a realização de outros trâmites de que eventualmente depende a utilização de edifícios 
privados para fins publicitários. Já defendida na doutrina (cfr. P. PITTA e CUNHA/J. XAVIER DE 
BASTO/A. LOBO XAVIER, “Os conceitos de taxa e imposto a propósito de licenças municipais”, 
Fisco, ano 5 (1993), 3 s., 6 -7), esta tese ignora a especificidade da contrapartida outorgada ao anun-
ciante, inconfundível com qualquer outra e autónoma em relação a causas de prestação com ela 
eventualmente cumuláveis.»

Desta fundamentação resulta, a nosso ver, um entendimento, por parte do Tribunal Constitucio-
nal, que se afasta, em termos argumentativos, da posição que vinha sendo sufragada e que assentava, 
essencialmente, na rejeição da configuração como taxas de receitas em que não se vislumbra que esteja 
em causa qualquer forma de utilização de um bem público ou semi -público e em que o ente tributa-
dor não “venha a ser constituído numa situação obrigacional de assunção de maiores encargos pelo 
levantamento do obstáculo jurídico”, sendo que a circunstância de a liquidação impugnada se reportar 
a taxa por publicidade em veículos particulares e por renovação da respectiva licença, não afasta a 
aplicabilidade da doutrina transcrita.

4.9. Assim, e considerando também a fundamentação constante do citado acórdão deste STA, de 
6/4/2011, rec. n.º 119/11, por nós relatado e para a qual remetemos, concluímos pela natureza de taxa 
dos tributos em causa nos autos e pela não inconstitucionalidade orgânica das normas, acima transcritas, 
do Regulamento aqui sindicado.

Daí que importe concluir, igualmente, pela legalidade da liquidação impugnada e pela consequente 
revogação da sentença.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar 

improcedente a impugnação.
Custas pela recorrida, apenas na 1ª instância, dado que não contra -alegou no recurso.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão 
de Pinho.

(1) Referenciando os acs. nºs. 92/2002, 437/2003 e 109/2004, Saldanha Sanches acentua que esta jurisprudência do Tri-
bunal Constitucional impediu «a criação (…) de licenças fiscais por parte das autarquias, impedindo uma aplicação abstracta, 
ou meramente formal, da Lei das Finanças Locais e da Lei Geral Tributária quando estas autorizem a cobrança de taxas pela 
remoção de um limite jurídico» (ob. cit. pág. 45).

(2) Também referenciando e discordando do sentido deste voto de vencido, vide Saldanha Sanches, loc. cit. pág. 34, 
Nota 24. 
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 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Impugnação. Prescrição. Imposto sobre Sucessões e Doações. Efeito interruptivo.

Sumário:

 I — A instauração da execução, enquanto facto interruptivo da prescrição previsto no 
CPT, tem por efeito, por um lado, a inutilização de todo o tempo até então decorrido 
(cfr. o n.º 1 do artigo 326.º do Código Civil), por outro, o de que novo prazo não 
começa a correr enquanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao 
processo (artigo 327.º n.º 1 do Código Civil), salvo no caso de paragem por mais 
de um ano por facto não imputável ao contribuinte que se tenha verificado em 
momento anterior ao da revogação do n.º 2 do artigo 49.º da Lei Geral Tributária 
(JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: Notas 
Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas editora, 2010, pp. 57 ss).

 II — Se, à data da entrada em vigor da LGT, os prazos de prescrição estavam suspenso 
em virtude da dedução de impugnação judicial acompanhada de garantia pres-
tada para suspender a execução (que, deduzida embora em data anterior à da 
entrada em vigor da Lei Geral Tributária, prolongou os seus efeitos no domínio 
temporal de vigência desta e até ao presente  - cfr. o n.º 3 do artigo 49.º da LGT), 
e suspenso continua, impõe -se concluir no sentido de que não estão prescritas as 
dívidas emergentes das liquidações impugnadas, não sendo supervenientemente 
inútil o conhecimento do mérito da impugnação.

Processo n.º 301/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Rui Miguel Carvalho Narciso.
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 Tributário de 

Lisboa, de 13 de Janeiro de 2011, que, julgando estarem prescritas as dívidas resultantes das liquidações 
impugnadas (respeitantes a Imposto sobre Sucessões e Doações e referentes aos anos de 1982, 1992 e 
1995), declarou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.

A recorrente termina as suas alegações de apresentando as seguintes conclusões:
I – Estão em causa dívidas de Imposto sobre as Sucessões e Doações.
II – Em 1 de Janeiro de 1983, inicia -se a contagem da prescrição para o facto tributário ocorrido 

em 10 de Março de 1982, em 1 de Janeiro de 1993, inicia -se o prazo de prescrição para os factos 
ocorridos em 10 de Julho de 1992 e 20 de Novembro de 1992, iniciando -se em 1 de Janeiro de 1996 a 
contagem da prescrição para o facto tributário ocorrido em 13 de Fevereiro de 1995.

II – (sic) O prazo de prescrição aplicável ao facto ocorrido em 10 de Março de 1982 é de 20 anos, 
tendo em conta o disposto no art. 180.º do CIMSISD e o art. 27.º do CPCI.

III – Aos restantes factos, ocorridos em 1992 e 1995 o prazo de prescrição é o de 10 anos de 
acordo com o mencionado art. 180.º do CIMSISD com a redacção do D.L. n.º 119/94 de 7 de Maio e 
art.º 34º do Código de Processo Tributário.

IV – Com a instauração do processo de execução em 10 de Fevereiro de 1998, verifica -se a in-
terrupção da prescrição conforme o disposto no parágrafo 1.º do artº 27.º do CPCI como o n.º 3 do 
art. 34.º do CPT que previam que a execução fiscal tinha como efeito a interrupção da prescrição, 
cessando esse efeito interruptivo se o processo estivesse parado por mais de um ano, por facto não 
imputável ao contribuinte.

V – O efeito da garantia é o de suspender a execução fiscal, não permitindo ao credor cobrar 
a dívida exequenda. Tendo deduzido a presente impugnação judicial em 3 de Março de 1998, veio o 
ora impugnante “…requerer a suspensão da execução até à decisão do pleito …”, ficando por esse 
efeito o processo de execução fiscal suspenso na sequência da interposição daquela e da prestação de 
garantia em 18 de Novembro de 1998.

VI – Contudo, a paragem da execução fiscal, por motivo da suspensão requerida pela executada, 
é -lhe imputável, pois a actuação do ora impugnante impede o órgão de execução fiscal de prosseguir 
com a respectiva execução.
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V (sic) – O instituto da prescrição destina -se a penalizar o credor pela inércia demonstrada na 
cobrança da dívida exequenda pelo que não pode, ser o mesmo penalizado pela inércia que não de-
mostrou face à suspensão da execução requerida pelo devedor.

VI (sic) – Assim, outro efeito não se pode retirar da suspensão da execução fiscal pela prestação 
de garantia requerida pelo executado que não seja o da consequente suspensão do respectivo prazo de 
prescrição em virtude de não poder o credor dispor do seu crédito exequendo, pelo que não ocorreu 
ainda a prescrição.

VII – Pelo que a sentença recorrida viola o parágrafo 1º do art. 27º do CPCI e o n.º 3 do art. 34º 
do CPT.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a sentença recorrida ser revogada 
e substituída por acórdão que declare a impugnação improcedente. PORÉM V. EXAS DECIDINDO 
FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA

2 – Contra -alegou o recorrida, concluindo nos termos seguintes:
1º Estão em causa actos de liquidação de Imposto sobre Dações, referentes aos anos de 1982, 

1992 e 1995 e sua consequente prescrição.
2º Revemo -nos e perfilhamos, na íntegra, a fundamentação fáctico -jurídica da douta Sentença 

recorrida, considerando para todos os efeitos legais a sua transcrição.
3º Não pode a digna representante da F.P. refugiar -se no argumento da apresentação da ga-

rantia bancária interromper, até à decisão do pleito, a prescrição do processo de execução, sendo 
que a garantia bancária prestada para suspender a execução, em caso de impugnação judicial, 
que é o que se verifica no presente caso, caduca nos termos previstos no n.º 1 do art. 183 -A do 
C.P.P.T.

Termos em que, não se deve dar provimento ao recurso, deve a Sentença recorrida ser perfilhada 
e acolhida, Vossas excelências, porém, e como sempre, farão JUSTIÇA!

3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, tendo tido vista dos autos, 
não emitiu parecer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido e ao contrário do alegado pela recorrente Fazenda Pública, se 

encontram prescritas as dívidas emergentes das liquidações impugnadas.
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
A) Em 20/02/1997, foi lavrado auto de notícia, cuja fundamentação segue: «Da verificação 

efectuada aos rendimentos do sujeito passivo [Rui Miguel Carvalho Narciso], referente aos anos de 1993, 
1994 e 1995, detectou -se omissão em sede de impostos sobre as sucessões e doações, sobre os montantes de 
23.000.000$00 em 1992 e 7.500.000$00 em 1995, valores estes doados pelo pai do sujeito passivo em análise, 
e mais 2.000.000$00 em 1982. Para o efeito, junta -se fotocópias da informação da fiscalização e do termo de 
declarações efectuado pelo sujeito passivo que ficam fazendo parte integrante deste auto de notícia;  - cf. fls. 7 e 
7  - verso dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

B) Em 21/02/1997, e na sequência de uma inspecção tributária, foi elaborada uma 
informação, que, em parte, se transcreve:

[Foi] dito pelo contribuinte o seguinte:
Em relação à fracção autónoma que possui (...), inscrita sob o art. n.º 1860, fracção 5, da freguesia 

de S. Domingos de Benfica, (...) a mesma foi comprada a pronto pagamento em 10/07/92 pelo valor de 
16.000.000$00 (...) dinheiro esse que lhe foi doado pelo pai, Fernando Jacinto Narciso (...).

Já no ano de 1982, mais precisamente em 10/03/82, o pai do contribuinte lhe tinha doado 
1/3 da fracção B do prédio inscrito sob o artigo n.º 3036 da freguesia de Massamá, área fiscal da 
4..ª Repartição de Finanças de Sintra, e a que o contribuinte atribui ao 1/3 que possui um valor de 
2.000.000$00. (..)

Ainda no ano de 1992, o contribuinte declarou -me que recebeu do pai, por doação, em 
20/11/92, 17,5% do capital da firma denominada Sociedade Mira -Torre, Construção Imobiliá-
ria, Lda. (...). A referida sociedade tem um capital social de 40.000.000$00 (…) e os 17,5% do 
contribuinte Sr. Rui Miguel Carvalho Narciso, correspondem a 7.000.000$00 (...) O contribuinte 
exerce a gerência, desde a sua entrada como sócio, na referida Sociedade Mira -Torre, Constru-
ções Imobiliárias, Lda.

Já em relação à viatura nova que comprou e importou em 30/10/95, BMW 325 TDS TOURING, 
que lhe custou 10.935.838$00 (...) Do custo total desta viatura, o contribuinte declarou que recebeu 
do pai, como doação, e para a compra da mesma, o montante de 7.500.000$00.

No que diz respeito aos montantes que lhe foram doados pelo pai, e para que sirva de base a uma 
liquidação do Imposto sobre Sucessões e Doações (…) ouvi o contribuinte Sr. Rui Miguel Carvalho 
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Narciso, em termo de declarações que se encontra devidamente assinado por mim e pelo contribuinte, 
e que faz parte integrante do presente relatório, sobre as doações (...) que passo a citar: 

1982 10/03/82 1/3 de fracção 2.000.000$00

1992 10/07/92 16.000.000$00

1992 20/11/92 7.000.000$00

1995 13/02/95 7.500.000$00

Total das Doações Efectuadas 32.500.000$00

  - cf. de fls. 15 a 21 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.
C) Esta informação mereceu, em 16/05/1997, o parecer que segue: (Da visita de inspecção 

levada a efeito nesta data, resultou uma proposta para a Repartição de Finanças da área da resi-
dência do s. passivo, a fim de ser instaurado processo de Imposto Sucessório pelas doações que o 
pai lhe fez. Ao relatório anexa -se “termo de declarações’: Foi levantado auto de notícia. (…).

D) Em 19/05/1997, foi proferido o despacho seguinte: «Concordo. Remeta -se à RF. respec-
tiva.»  - cf. de fl 15 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

E) Do aludido termo de declarações em A) e B), datado de 13/02/1997, consta o seguinte: «(…) 
foi afirmado pelo contribuinte que em relação à fracção autónoma que possui em S. Domingos de 
Benfica art.º 1860  - fracção S, comprado em 10/07/92, pelo preço de 16.000.000$00 (...), dinheiro 
que lhe foi doado nesta data pelo pai, Sr. Fernando Jacinto Narciso (...).

Em relação à quota que possui na Sociedade (...) Tom -Construções Imobiliárias, Lda., (...) a 
mesma foi comprada por 7.000.000$00 (...) dinheiro que lhe foi doado em 20/11/92, pelo pai, Sr. Fer-
nando Jacinto Narciso.

Em relação à compra do veículo automóvel B.M.W, 325 TDS, 48 -53 -FX, no valor total 
de 9.346.875$00, o referido veículo é comprado com uma doação de 7.500.000$00 (...) efectuada em 
Outubro, digo, em Fevereiro de 1995, que o pai, Sr. Fernando Jacinto Narciso, faz ao filho Sr. Rui 
Miguel Carvalho Narciso.

Total das doações efectuadas: 30.500$00 (...)
Este termo foi assinado pelo Técnico Tributário, José Carlos Sequeira Trindade, e pelo decla-

rante, Rui Miguel Carvalho Narciso.  - cf. fls. 8 e 8 -verso, 22 e 23 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui 
por integralmente reproduzido.

F) Em 27/06/1997, o Chefe da Repartição de Finanças do 13.º Bairro Fiscal de Lisboa enviou 
um ofício dirigido ao ora Impugnante, cujo conteúdo se transcreve: «através do ofício n.º 3352, 
de 12 de Junho último, da Direcção Distrital de Finanças de Lisboa foi, a esta Repartição de 
Finanças dado conhecimento que lhe havia sido efectuada uma doação por seu pai Fernando Ja-
cinto Narciso em 10.03.82 de um terço indiviso da fracção autónoma designada pela letra “B” do 
prédio urbano em regime de propriedade horizontal, sito em Massamá, freguesia dita do concelho 
de Sintra, inscrito matricialmente sob o artigo 3036, pelo que fica, por esta forma, notificado de 
que em prazo não superior a quinze dias deverá apresentar nesta RF uma fotocópia, notarial, da 
respectiva escritura pública, admite -se, naquela data lavrada.»  - cfr. fls. 25 e 26 dos autos, cujo 
conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

G) Em resposta, o Impugnante apresentou, em 25/07/1997, cópia da escritura, de 11/12/1981, 
segundo a qual:

«Fernando Jacinto Narciso e mulher, Maria da Lurdes Carvalho Narciso, (...) que outorgam por 
si e por representantes legais de sua filha menor Isabel Maria de Carvalho Narciso, (...) e Rui Miguel 
Carvalho Narciso e mulher, Maria Beatriz Rodrigues Correia, (...) disseram que a eles Fernando e 
Mulher, à referida menor e ao Rui, pertence, em comum e partes iguais, uma casa de rés -do -chão para 
dois ateliers e três lojas, primeiro e segundo andares com lados direitos e esquerdos, construída num 
terreno com área de trezentos metros quadrados, situado no Casal do Olival ou Quinta do Casal do 
Olival, em Massamá, freguesia de Queluz concelho de Sintra, designado por lote B -dois, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Queluz sob o número quinze mil duzentos e cinco, a folhas oitenta 
e duas verso, do livro B -quarenta e seis, (...); casa que se encontra omissa à respectiva matriz, mas 
pedida a sua inscrição em três do corrente mês.

 - - - -Atribuem a este prédio o valor de seis milhões de escudos e encontrando -se o mesmo nas 
condições previstas no artigo mil quatrocentos e quinze do Código Civil, constituem -no em regime 
de propriedade horizontal, ficando destacadas e a formar fracções autónomas, as seguintes partes: 
Fracção A (...) Fracção I (...).



1004

E, bem assim, declarou «mão juntar escritura de doação uma vez que o referido imóvel foi de 
raiz adquirido e constituído pelos próprios»  - cf. De fls. 27 a 34 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui 
por integralmente reproduzido.

H) Por ofício enviado a 13/10/1997, o Impugnante tomou conhecimento da liquidação do 
Imposto sobre as Doações, conforme segue:

«Valores que serviram de base à liquidação:
Bens móveis 32.500.000$00
Total 32.500.000$00
Imposto Apurado
Sobre bens móveis 4.566.000$00
Total 4.566.000$00
+ juros compensatórios 4.111.661$00»
Mais referia que «os prazos de pagamento do referido imposto são: pagamento, de pronto, durante 

o mês de Novembro/97 (...)”  - cf. fls. 37 a 44 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente 
reproduzido.

I) Em 10/02/1998, foi lavrada certidão de relaxe, segundo a qual Rui Miguel Carvalho 
Narciso «é devedor à Fazenda Nacional da quantia de oito milhões, seiscentos e setenta e nove 
mil seiscentos e sessenta e um escudos, proveniente de Imposto sobre as Sucessões de Doações, 
respeitante ao ano de 1997, e, porque tendo sido avisado nos termos do artigo 23.º do Código 
de Processo das Contribuições e Impostos, não satisfez o seu pagamento na prazo da cobrança 
voluntária que terminou em 29/01/1998, passo a presente certidão, para que, de conformidade 
com o mesmo Código, se proceda executivamente contra o referido devedor.

São devidos juros de mora sobre a importância de 8 679 661$00, a partir de 1/12/1997 (...) Obs. 
A importância de Esc. 4 113 661$00 corresponde a juros»  - cf. fl. 131 dos autos, cujo conteúdo se dá 
aqui por integralmente reproduzido.

J) Em 17/06/1998, o Impugnante tomou conhecimento que contra si corria termos o processo 
executivo n.º 3271 -98/100825.0, por dívida proveniente de Imposto sobre as Sucessões de Doações, 
no montante de Esc. 8.679.661,00  - cf. fls. 143 e 143 -verso dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

K) Em 30/06/1998, o Impugnante requereu a suspensão da execução, dando como garantia 
a «fracção “S”, correspondente ao 5.º Andar esquerdo do prédio sito na Rua Virgílio Correia, 
n.º15, em Lisboa, descrito na 5.ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa a fls. B, n.º 00562 
da freguesia de Benfica»  - cf. fl. 144 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente re-
produzido.

L) Em 8/07/1998, foi emitido “mandado de penhora” – cf fl. 164 dos autos, cujo conteúdo se 
dá aqui por integralmente reproduzido.

M) Em 17/07/1998, foi efectuada a penhora e efectiva apreensão da referida fracção autó-
noma - cf. fl. 166 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

N) Em 10/09/1998, procedeu -se ao registo da penhora, conforme Ap. 63/980910  - cf. de fls. 172 
a 179 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

O) Em 18/11/1998, foi proferido despacho a suspender o processo executivo  - cf. fl. 190 dos autos, 
cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

P) Em 3/03/1998, a presente impugnação foi apresentada na Repartição de Finanças do Bairro 
Fiscal de Lisboa  - cf. fl. 2 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

Q) Em 15/04/1999, os autos foram remetidos à 1.a Direcção de Finanças de Lisboa  cf. fl. 49 
dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

R) Em 16/04/1999, os autos foram recebidos pela Divisão da Justiça Tributária da Direcção 
de Finanças do Distrito de Lisboa.

Mais resulta provado:
S) Segundo escritura pública de 10/07/1992, o ora Impugnante adquiriu, pelo preço de de-

zasseis milhões de escudos, a «fracção autónoma designada pela letra “S”, que corresponde ao 
quinto andar esquerdo (….) do prédio urbano situado na Rua Virgílio Correia, lote trinta e um, 
em Lisboa, descrito na Quinta Conservatória do Registo Predial desta cidade conforme ficha nú-
mero zero zero quinhentos e sessenta e dois da freguesia de Benfica e na mesma registado a favor 
da sociedade que representa pela inscrição G três, tendo sido o título constitutivo da propriedade 
horizontal registado pela inscrição F dois, e inscrito na matriz da freguesia de São Domingos de 
Benfica sob o artigo mil oitocentos e sessenta»  - cf. de fls. 64 a 67 dos autos, cujo conteúdo se dá 
aqui por integralmente reproduzido.

T) Consta da declaração de IRS, referente ao ano de 1993, além do mais, o seguinte:
Categoria F  - Sintra 4.a REP /Queluz/03036/B/um terço/renda recebida: 100000$00
 - cf. fls. 104 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.
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U) Consta da declaração de IRS, referente ao ano de 1994, além do mais, o seguinte:
Categoria F  - Sintra 4.a 3166/Queluz/3036/B/um terço/renda recebida: 106800$00
 - cf. fls. 100 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.
V) Consta da declaração de IRS, referente ao ano de 1995, além do mais, o seguinte:
Categoria F  - Sintra 4.a 3166/Queluz/03036/B/um terço/renda recebida: 112000$00
 - cf. fls. 96 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.
W) Em 30/10/1995, a Sociedade “Theo Van Avondt & C” emitiu factura n.º 500041 em nome de 

“R. Carvalho Narciso” pela venda de uma viatura nova, BMW, 325 TDS Touring, factura essa que 
exibe um carimbo aposto pela Alfândega de Peniche  - cf. de fls. 81 e 82 dos autos, cujo conteúdo se 
dá aqui por integralmente reproduzido.

X) A Direcção Geral das Alfândegas emitiu, em 9/11/1995, impresso de liquidação, segundo 
o qual: Rui Miguel Carvalho Narciso liquidou o IVA, no montante de 1.588.969$00, correspon-
dente a 17% da base de liquidação: 9.346 875$00  - cf. fl. 83 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui 
por integralmente reproduzido.

Y) Do teor das matrículas/averbamentos/ Anotações da Conservatória do Registo Comercial 
de Lisboa resultava, em 30/09/99, e além do mais, o seguinte:

“Facto: Contrato de Sociedade (...)
Capital: 40 000 000$00 (...)
Ap. 50/921209
Facto: Transmissão
Causa: Cessão
Quota: 6 400 000$00
Sujeito Activo: Rui Miguel Carvalho Narciso
Sujeito Passivo: José Barata Dias (...)
Ap. 54/921209
Facto: Transmissão
Causa: Cessão
Quota: 600 000$00
Quota dividida: 6 400 000$00
Sujeito Activo: Rui Miguel Carvalho Narciso, c.c. Maria José Ribeiro Neto Cordeiro Car-

valho Narciso, na separação
Sujeito Passivo: Celestino Barata Dias (...)
Ap. 69/921209
Facto: Alteração Parcial do Contrato
Artigos alterados: 4.º e 7.º
Capital: 40 000 000$00
Sócios e quotas:
(…)
4  - Rui Miguel Carvalho Narciso  - 7 000 000$00
Ap. 60/990616
Facto: Alteração Parcial do Contrato quanto aos art.ºs 1.º,4.º e 7.º n.º 2 (...)
Capital: 40 000 000$00
Sócios e quotas:
(…)
4  - Rui Miguel Carvalho Narciso  - 4 484 000$00 (...)  - cf. de fls.. 69 a 80 dos autos, cujo conteúdo 

se dá aqui por integralmente reproduzido.
6 – Apreciando.
6.1 Da prescrição das dívidas
A sentença recorrida, a fls. 206 a 223 dos autos, julgou extinta a instância, por inutilidade super-

veniente da lide, em razão da prescrição das dívidas impugnadas – Imposto sobre Doações, referentes 
aos anos de 1982, 1992 e 1995.

Estando em causa nos autos dívidas cujos factos tributários (doações) ocorreram em 10/03/1982, 
10/07/1992, 20/11/1992 e 13/02/1995, julgou a sentença recorrida aplicável à primeira do prazo de 
prescrição de 20 anos, contado desde 1 de Janeiro de 1983 (ex vi do artigo 180.º do CIMSISD e 27.º 
do CPCI, em conjugação com o disposto no artigo 297.º n.º 1 do Código Civil, uma vez que à data da 
entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 119/94, de 7 de Maio faltavam menos de 10 anos para o termo 
do prazo) e às demais do prazo de prescrição de 10 anos, contado desde 12 de Maio de 1994, data da 
entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 119/94, de 7 de Maio  - as dívidas relativas a 1992  -, e de 1 de 
Janeiro de 1996, início do ano seguinte ao da ocorrência do facto tributário (art. 34.º n.º 2 do CPT) a 
dívida relativa a 1995 (ex vi do artigo 180.º do CIMSISD na redacção do Decreto -Lei n.º 119/94, de 7 
de Maio, em conjugação com o disposto no artigo 297.º n.º 1 do Código Civil, porque à data da entrada 
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em vigor da Lei Geral Tributária – 1.1.1999 – faltavam menos de 8 anos para o termo do prazo) – cfr. 
sentença recorrida, a fls. 219/222 dos autos.

Considerou, ainda, que os prazos de prescrição terão corrido sem qualquer interrupção até à 
data da mera instauração da execução – 10/02/1998 e que da matéria de facto resulta que o processo 
executivo não esteve parado por mais de um ano, bem como que em 3/03/1998, foi deduzida a presente 
impugnação judicial, que os autos estiveram parados até ao dia 15/04/1999, pelo que o efeito inter-
ruptivo cessou em 3/03/1999, transformando -se esse mesmo efeito em suspensivo, pelo que somando 
o tempo decorrido até à instauração da execução ao tempo que decorreu desde o dia 3/03/1999 até à 
presente data, forçoso será concluir que as dívidas exequendas há muito que se encontram prescritas 
(cfr. sentença recorrida, a fls. 222 e 223 dos autos).

A recorrente Fazenda Pública, aceitando embora estar correcta a determinação dos prazos de 
prescrição aplicáveis efectuada na sentença recorrida (cfr. as conclusões II e III das suas alegações de 
recurso), discorda da conclusão a que aí se chegou no sentido da prescrição das dívidas, pois que entende 
que com a instauração do processo de execução em 10 de Fevereiro de 1998, verifica -se a interrupção 
da prescrição conforme o disposto no parágrafo 1.º do artº 27.º do CPCI como o n.º 3 do art. 34.º do 
CPT que previam que a execução fiscal tinha como efeito a interrupção da prescrição, cessando esse 
efeito interruptivo se o processo estivesse parado por mais de um ano, por facto não imputável ao 
contribuinte, o que não teria ocorrido no caso presente em virtude da garantia prestada para suspender 
a execução (cfr. as conclusões V e seguintes das suas alegações de recurso).

Vejamos.
Não questionando a recorrente a bondade da decisão recorrida quanto aos prazos de prescrição 

aplicáveis e respectivos termos iniciais de contagem (cfr. as conclusões II e III das respectivas alegações 
de recurso), aceitar -se -á – pois que tal questão não integra o objecto do recurso – a aplicabilidade dos 
prazos de prescrição de 20 e 10 anos às dívidas impugnadas, o primeiro aplicável à dívida respeitante 
à doação ocorrida em 10/03/1982, contado desde 1 de Janeiro de 1983, o de 10 anos aplicável a todas 
as demais (doações ocorridas em 10/07/1992, 20/11/1992 e 13/02/1995), contado desde 12 de Maio de 
1994, para as dívidas relativas a 1992, e de 1 de Janeiro de 1996, no caso da dívida relativa a 1995 (cfr. 
sentença recorrida, a fls. 219/222 dos autos e conclusões II e III das alegações da recorrente).

Partindo, assim, desse pressuposto, importa verificar se ocorreu ou não a prescrição das dívidas 
impugnadas.

A sentença recorrida considerou, e bem, que a instauração da execução fiscal ocorrida em 10 de 
Fevereiro de 1998 (cfr. alínea I do probatório fixado) interrompeu os prazos prescricionais em curso 
relativamente a todas as dívidas, ex vi do disposto 34.º n.º 3 do Código de Processo Tributário então 
vigente, e bem assim que da matéria de facto provada resulta que o processo executivo não esteve 
parado por mais de um ano (cfr. sentença recorrida a fls. 222 dos autos).

Desconsiderou, porém, que a instauração da execução, enquanto facto interruptivo da prescri-
ção, tem por efeito, por um lado, a inutilização de todo o tempo até então decorrido (cfr. o n.º 1 do 
artigo 326.º do Código Civil), por outro, o de que novo prazo não começa a correr enquanto não passar 
em julgado a decisão que puser termo ao processo (artigo 327.º n.º 1 do Código Civil), salvo no caso 
de paragem por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (que se tenha verificado em 
momento anterior ao da revogação do n.º 2 do artigo 49.º da Lei Geral Tributária – cfr. JORGE LO-
PES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: Notas Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas 
editora, 2010, pp. 57 ss).

Ora, se a instauração do processo executivo em 10 de Fevereiro de 1998 inutilizou para a pres-
crição o tempo decorrido anteriormente a esta data, desde logo haverá que concluir que não é correcto 
o juízo feito na sentença de que estão prescritas as dívidas impugnadas.

É que, embora o efeito interruptivo da prescrição motivado pela instauração da execução tenha 
deixado de relevar no que respeita ao seu efeito duradouro (de suspensão do prazo prescricional) a 
partir do dia 1 de Janeiro de 1999 (data da entrada em vigor da Lei Geral Tributária  - LGT), pois que 
à instauração da execução não atribuía ou atribui a LGT efeito interruptivo da prescrição, os prazos 
de prescrição não recomeçaram a correr nessa data, pois que estavam e estão suspensos em virtude da 
dedução de impugnação judicial acompanhada de garantia prestada para suspender a execução, que, 
tendo embora sido deduzida em data anterior à da entrada em vigor da Lei Geral Tributária, prolongou 
os seus efeitos no domínio temporal de vigência desta e até ao presente (cfr. o n.º 3 do artigo 49.º da 
LGT), sendo, pois, relevante para o cômputo em concreto dos prazos de prescrição aplicáveis, ex vi do 
disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil.

Ora, se o efeito suspensivo dos prazos de prescrição decorrente da pendência da impugnação 
acompanhada de suspensão da execução em virtude de garantia prestada para o efeito ainda não cessou, 
pois que o processo ainda não viu o seu termo, manifesto é não estarem prescritas as dívidas emergentes 
das liquidações impugnadas.

Consequentemente, não pode concluir -se, como decidido, ser a lide de impugnação supervenien-
temente inútil em virtude da prescrição das dívidas impugnadas, pois que o não estão, havendo que 



1007

revogar a sentença recorrida, baixando os autos à primeira instância para conhecimento do mérito da 
impugnação.

 - 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 sentença recorrida, 
baixando os autos à primeira instância para conhecimento do mérito da impugnação, se a tal nada mais 
obstar.

Custas pela recorrida, que contra -alegou.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Dulce Neto — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 08 de Junho de 2011.

Assunto:

Recurso de decisão de aplicação de coima. Recurso para melhoria do direito (artºs 
73º do RGCO e 83º do RGIT).

Sumário:

 I — Nos processos judiciais por contra -ordenações tributárias pode ser admitido 
recurso, mesmo que a coima aplicada seja de valor inferior à alçada dos tribu-
nais tributários, quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da 
aplicação do direito (artigo 73.º, n.º 2 da Lei -Quadro das Contra -Ordenações, 
aplicável ex vi do artigo 3.º, alínea b) do RGIT).

 II — Não se configura uma situação de manifesta necessidade de admissão do recurso 
para a melhoria da aplicação do direito nos casos em que a decisão recorrida 
apenas adoptou uma corrente jurisprudencial mais exigente sobre o preenchi-
mento do conceito “descrição sumária dos factos” que deve constar da decisão 
de aplicação da coima (artigo 79.º, n.º 1, alínea b) do RGIT).

Processo n.º 420/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Maria José Rodrigues Moreira Verde e Outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. O MºPº veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Lisboa que declarou nula a decisão de 
aplicação de coima no montante de 1.191,20 euros, nos autos contra -ordenação n.º 3298200706062130, 
proferida pelo Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 5, apresentando, para o efeito, alegações nas 
quais conclui:

A  - Sobre a admissibilidade do recurso:
Iª)  - Não obstante a coima aplicada à arguida pela autoridade administrativa não ultrapassar um 

quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1ª instância e não ter sido aplicada sanção aces-
sória — cfr. artigo 83.ºdo RGIT  - o que impediria a interposição do presente recurso,

2ª)  - Sucede que o mesmo se mostra, manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito 
e visa, inequivocamente, a uniformidade da jurisprudência.

3ª)  - É que a jurisprudência não é unânime relativamente ao conceito de descrição sumária dos 
factos “parecendo -nos que a interpretação mais ajustada do conceito é aquela que entende estar este 
preenchido quando as indicações referidas no despacho ou na decisão são suficientes para permitir 
que o destinatário possa exercer, efectivamente, o seu direito de defesa”.

4ª)  - Entendemos que no caso tal se verifica.
5ª)  - Sendo certo que a decisão sob recurso contém claro erro de direito sendo, comprovada-

mente, duvidosa a solução jurídica preconizada na decisão sob recurso, sendo pois o presente recurso, 
manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito e à promoção da uniformidade da juris-
prudência.

6ª)  - São, pois, esses objectivos que a recorrente pretende alcançar através deste recurso.
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7ª)  - Requer -se que o mesmo seja admitido, nos termos do artigo 73º, nº. 2 do RGCO, aplicável, 
subsidiariamente, ao RGIT, por força do disposto no artigo 3º alínea b) do RGIT, conforme Ac. do STA 
de 18.6.2003, Rec. n.º 0503/03 e Ac. do STA 0411/07, de 20.6.07

B  - Quanto ao objecto do recurso, diremos:
1ª) A decisão da autoridade administrativa que aplicou a coima contem todos os requisitos legais 

enunciados nas alíneas do n.º l do artº 79.º do RGIT, concretamente, os da sua alínea b),
2ª) Já que ali se imputa à arguida a prática de uma conduta referenciada no tempo e no espaço e 

a sua integração na norma violada e punitiva.
3ª) E o que o artº 79º, n.º l, alínea b) do RGIT exige é que a descrição factual que consta da deci-

são de aplicação de coima seja suficiente para permitir ao arguido aperceber -se dos factos que lhe são 
imputados e poder, com base nessa percepção, defender -se adequadamente.

4ª) Da descrição transcrita na decisão da autoridade administrativa é possível à arguida perceber, 
claramente, que não entregou uma prestação tributaria que era devida, qual o seu valor e qual o período 
a que respeita, sendo certo que a descrição é completada pela indicação da norma jurídica violada que 
é acompanhada da explicitação do seu conteúdo relevante que é a falta de pagamento por conta do 
imposto devido a final,

5ª) O que consubstancia uma explicitação clara do facto que se imputa à arguida e que por ela a 
foi perceptível como se pode ver da sua ‘’ Motivação de Recurso”.

6ª) A decisão que aplicou a coima não enferma pois do vício de nulidade insuprível por alegada 
ofensa ao disposto nos art.sº 79º, n.º l, alínea b) e 63º, n.º l, alínea d), ambos do RGIT.

7ª) Ao decidir como decidiu, a decisão recorrida fez errado julgamento de direito.
8ª) Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que julgue válida a decisão administrativa 

que aplicou a coima e faça prosseguir a instância.
9ª) Normas jurídicas violadas: artº 63º, n.º l, alínea d) e nºs 3 e 5 e artº 79º, n.º l alínea b) do RGIT 

e artºs, 374º, nº. 2 e 379º alínea a) ambos do CPP.
Deve assim, ser dado provimento ao recurso em conformidade com o acima exposto.
2. Em contra -alegações, a recorrente veio pedir a improcedência do recurso, louvando -se nos 

seguintes argumentos:
a) O valor da coima não consente a interposição do recurso no caso dos autos (v. artº 83º do RGIT);
b) O artº 73º, n.º 2 do RGCO não é aplicável ao caso dos autos
c) A doutrina apenas tem admitido a aplicação do disposto no artº 73º, n.º 2 do RGCO nos casos 

em que se esteja perante uma manifesta violação do direito, sendo essa possibilidade uma exigência 
do direito de defesa constitucionalmente consagrado;

d) Ou seja, um mecanismo que funciona como última rácio apenas para o arguido;
e) De qualquer forma, ainda que se admitisse o recurso como manifestamente necessário à 

melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência, sempre faltaria a 
alegação das razões de facto e de direito que justificavam a admissibilidade deste recurso excepcional 
ou a invocação de decisões judiciais em oposição com a presente;

f) Quanto à matéria do recurso, a decisão recorrida deve ser mantida uma vez que, efectivamente, 
não ocorre a descrição sumária dos factos.

g) Finalmente, ainda que essa descrição se considere efectuada, sempre estariam reunidos os 
pressupostos para a dispensa de aplicação de pena à arguida, ora recorrida.

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 26/10/2007 foi levantado o auto de notícia à recorrente por infracção ao disposto no artº 102.º 

do CIRS  - falta de pagamento do imposto devido a final, punido pelo artº 114º, nºs 2 e 5 f) do RGIT.
B) Na sequência do auto de notícia mencionado na alínea anterior foi instaurado à recorrente, no 

serviço de finanças de Lisboa 5, o processo de contra -ordenação n.º 3298200706062130.
C) Em 28/01/2008 foi proferido despacho pelo chefe do serviço de finanças de Lisboa 5, que 

aplicou ao recorrente a coima no montante de € 1.191,20, por infracção ao disposto no artº 102º do 
CIRS, punido pelo artº 114º, n.º 2 e 5 f) do RGIT, onde a descrição sumária dos factos é do seguinte 
teor: “Ao (a) arguido (a) foi levantado o Auto de Notícia pelos seguintes factos: 1. valor da prestação 
tributária exigível: 5.736,00; 2. Valor da prestação tributária entregue: 23.824,00; 3. Valor da pres-
tação tributária em falta: 11.912,00; 4. Período a que respeita a infracção:2004; 5. Termo do prazo 
para cumprimento da obrigação: 20/12/2004; os quais se dão como provados.”

5. Antes de mais, cabe apurar se, no caso concreto o recurso é legalmente admissível.
5.1. O artº 83º do RGIT estabelece no seu n.º 1, o seguinte:
“1. O arguido e o Ministério Público podem recorrer da decisão do tribunal tributário de 1ª 

instância para o Tribunal Central Administrativo, excepto se o valor da coima aplicada não ultrapas-
sar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1ª instância e não for aplicada sanção 
acessória “
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Por sua vez, o artº 73º, nºs 1 e 2 do RGCO, estabelecem o seguinte:
“1. Pode recorrer -se para a relação da sentença ou do despacho judicial proferidos nos termos do 

artigo 64º quando:
a) For aplicada ao arguido uma coima superior a 249,40 €;
b) A condenação do arguido abranger sanções acessórias;
c) O arguido for absolvido ou o processo for arquivado em casos em que a autoridade adminis-

trativa tenha aplicado uma coima superior a 249,40 € ou em que tal coima tenha sido reclamada pelo 
Ministério Público; 

d) A impugnação judicial for rejeitada;
e) O tribunal decidir através de despacho não obstante o recorrente se ter oposto a tal.
2. Para além dos casos enunciados no número anterior, poderá a relação, a requerimento do 

arguido ou do Ministério Público, aceitar o recurso da sentença quando tal se afigure manifestamente 
necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência”.

Ora, tem a jurisprudência deste Supremo Tribunal entendido que a aceitação do recurso visando 
a melhoria da aplicação do direito em processo de contra -ordenação fiscal «não deve restringir -se, 
ao contrário do que parece resultar da sua letra, aos casos em que apenas estejam em causa questões 
de interpretação ou aplicação da regra jurídica, propriamente dita. Antes deve admitir -se em termos 
de “permitir o controle jurisdicional dos casos em que haja erros claros na decisão judicial ou seja 
comprovadamente duvidosa a solução jurídica” ou em que “se esteja perante uma manifesta viola-
ção do direito”.» (Neste sentido, entre outros, v. os Acórdãos de 30/9/09, Processo. n.º 0529/09, de 
15.04.2009 – Processo n.º 0105/09 e 29.04.2009 –Processo n.º 0331/09).

Porém, como também se salienta no Acórdão da Relação de Guimarães de 08.11.2004 – Processo 
n.º 1073/04 -1 este recurso não visa a superação da ilegalidade resultante de uma errada aplicação do 
direito, nem a correcção desta através da decisão do tribunal superior que legislador se refere em tal 
disposição legal, pois que se tal quisesse, bastava -lhe conferir o direito ao recurso em termos mais amplos.

Fazendo apelo ao argumento literal vemos que o legislador aplicou a expressão “melhoria da 
aplicação”, em vez de, por exemplo “uma melhor aplicação”, o que introduz um significado de esta-
bilidade da melhora, uma “mudança para melhor”, não se tratando, pois, apenas de melhorar, mas de 
conseguir que a melhora passe a ser a norma.

Por outro lado, em articulação, foi usada a expressão “manifesta -mente necessário”, o que inculca 
a ideia de que não se trata penas de conseguir uma “melhoria” na aplicação do direito, mas de limitá -lo 
aos casos de isso ser manifestamente necessário, acrescentando -se assim, a um critério de necessidade, 
uma circunstância de premência, de avultamento do desacerto.

Se assim é, podemos concluir que é de aceitar o recurso quando na decisão recorrida o erro avultar 
de forma categórica e, pela dignidade da questão, pelos importantes reflexos materiais que a solução 
desta comporte para os por ela visados e generalidade que importe na aplicação do direito, seja inexo-
ravelmente preciso corrigir aquele.

Também este Supremo Tribunal vem entendendo que não se verifica uma situação de manifesta 
necessidade de admissão do recurso para melhoria da aplicação do direito quando a decisão recorrida, 
adoptou uma corrente jurisprudencial mais exigente sobre a densidade da «descrição sumária dos fac-
tos» que deve constar da decisão de aplicação de coima.(Neste sentido, entre outros, v. os Acórdãos de 
29.04.2009, de 15.04.2009 e 15.04.2009 – Processos nºs 0331/09, 0105/09 e 103/09, respectivamente).

No caso dos autos, sendo sabido, como, aliás, faz notar o recorrente, que existe divergência 
jurisprudencial sobre a questão da descrição sumária dos factos na decisão de aplicação de coima, 
existindo arestos que se satisfazem com meras referências sintéticas aos factos e outros exigem maior 
discriminação e precisão dos factos, o Mmº Juiz recorrido seguiu a corrente jurisprudencial mais exi-
gente. Sendo assim, e seguindo -se aqui a jurisprudência desde Supremo Tribunal, entende -se que, no 
caso concreto, não se justifica legalmente o recurso.

6. Nestes termos e pelo exposto decide -se não tomar conhecimento do objecto do recurso.
Sem custas.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

IRC. Fixação da matéria colectável. Métodos indirectos. Pressupostos.
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Sumário:

 I — Em conformidade com o princípio constitucional segundo o qual a tributação das 
empresas recai fundamentalmente sobre o seu rendimento real (artigo 104.º, n.º 2 
da CRP), são excepcionais e obedecem a tipificação legal (em especial a contida 
no artigo 87.º da LGT) os casos em que é lícito à Administração Tributária fixar a 
matéria tributável dos contribuintes por “avaliação indirecta”, afastando -se dos 
valores declarados, porque inexistentes ou fundamentadamente desmerecedores 
de confiança, recorrendo a outros elementos (também objecto de previsão legal) 
que permitem a determinação do valor tributável.

 II — Assim, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 87.º da LGT, a avaliação indirecta 
pode efectuar -se, designadamente, em caso de impossibilidade de comprovação e 
quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta determi-
nação da matéria colectável de qualquer imposto.

 III — A impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta da matéria 
tributável para efeitos de aplicação de métodos indirectos, pode resultar, nomeada-
mente, das seguintes anomalias e incorrecções quando inviabilizem o apuramento 
da matéria tributável:

  a) Inexistência ou insuficiência de elementos de contabilidade ou declaração, 
falta ou atraso na escrituração dos livros e registos ou irregularidades na sua 
organização ou execução quando não supridas no prazo legal, mesmo quando a 
ausência desses elementos se deva a razões acidentais (artigo 88.º da LGT).

Processo n.º 434/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fábricas Jerónimo Pereira Campos, Filhos, 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 Braga que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Fábricas Jerónimo Pereira 
Campos, Filhos, SA, com sede em Viana do Castelo, contra as liquidações adicionais de IRC, dos anos 
de 2002, 2003 e 2004, e respectivos juros compensatórios, e, em consequência, anulou tais liquidações, 
dela interpôs recurso para o TCAN, formulando as seguintes conclusões:

1. A verificação pela Inspecção Tributária, documentada no respectivo relatório no item IV 1.3. e 
anteriores, da existência de pressupostos do recurso a métodos indirectos, permitiu, de forma justificada 
e motivada, a decisão de tributação do sujeito passivo por via de avaliação indirecta.

2. Avaliação indirecta essa que, in casu, foi fundamentada, face à factualidade relevante apurada pela 
Inspecção Tributária, na alínea b) do art.º 87.º e, assim, também na alínea a) do art.º 88.º da LGT.

3. Integra designadamente essa factualidade relevante:
 - a impossibilidade de determinação com rigor os anos e os valores de aquisição dos prédios 

constantes da escritura de justificação (usucapião) lavrada em 19.12.2000.
 - a impossibilidade de determinar com rigor os anos e os valores de aquisição dos prédios alienados 

pela escritura de compra e venda, de 08 de Março de 2002, relativamente aos prédios, identificados no 
parágrafo terceiro do n.º 5 (das alegações).

 - impossibilidade de determinação dos valores de venda/realização de cada bem, objecto do con-
trato promessa de compra e venda de 08.03.2002.

4. Integra ainda essa factualidade relevante (pressupostos do recurso a métodos indirectos), na 
situação tributária do sujeito passivo, verificada pela Inspecção Tributária, o não apuramento (cor-
recto) por banda do mesmo das mais e menos -valias, das reintegrações e amortizações, tendo em vista 
a determinação do valor real dos rendimentos, sendo, por isso, necessário disponibilizar à Inspecção 
Tributária todos os elementos contabilísticos e extra -contabilísticos referidos no n.º 7 (das alegações), 
o que não aconteceu.

5. Integra ainda essa factualidade relevante (pressupostos do recurso a métodos indirectos), o apu-
ramento pelo sujeito passivo, de forma incorrecta, de menos -valias fiscais no valor de € 2.624.214,42, 
dada a carência de elementos (contabilísticos e extra -contabilísticos) atinentes aos anos e valores de 
aquisição e eventuais reintegrações efectuadas relativamente a cada uma das 12 verbas em causa, com 
utilização de uma regra de três simples para distribuir o valor de realização (global) por aquelas 12 verbas.

6. Integra ainda essa factualidade relevante (pressupostos de métodos indirectos) a falta de suportes 
contabilísticos e extra -contabilísticos das reintegrações ou amortizações operadas, relativamente a bens 
adquiridos em 1964, pelo sujeito passivo.
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7. Integra ainda essa factualidade relevante (pressupostos de métodos indirectos), a não contabi-
lização e o não apuramento pelo s.p. das mais e menos -valias inerentes à alienação de outros bens de 
investimento, face ao contrato -promessa de compra e venda, de 08.03.2002 (n.º 14 das alegações).

8. Integra ainda essa factualidade relevante (pressupostos de métodos indirectos), a falta de exibi-
ção à Inspecção Tributária, no âmbito do procedimento inspectivo, de todos os elementos necessários 
à correcta determinação do lucro tributável, designadamente do designado “Aclaramento do contrato 
promessa de compra e venda de bens móveis e imóveis e renúncia aos direitos de fornecimento”, con-
forme n.º 14 (das alegações).

9. Toda essa factualidade relevante (pressupostos de métodos indirectos) subsume -se nas referidas 
alíneas b) do art.º 87.º e na alínea a) do art.º 88.º da LGT.

10. Por outra via, os fundamentos vertidos na douta sentença, justificando a ilegalidade, in casu, 
do recurso a métodos indirectos, não se mostram, a nosso ver, suportados em factos/situações, efecti-
vamente concretizadas e/ou verificadas, antes, contrariamente ao decidido, constituem, em si mesmos, 
pressupostos de uma tributação por métodos indirectos, como, ponto por ponto, referimos nos n.ºs 13 
e 14 (das alegações).

11. Assim sendo, ao decidir, como decidiu, terá a Mma. Juíza cometido erro de julgamento, na 
medida em que não valorou adequadamente e suficientemente os meios de prova disponibilizados ati-
nentes à verificação in casu da existência de pressupostos do recurso a métodos indirectos, violando, 
pois, a alínea b) do art.º 87.º e a alínea a) do art.º 88.º da LGT.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto do TCAN emitiu parecer no sentido de que deve ser negado 

provimento ao recurso, com manutenção na ordem jurídica da sentença recorrida.
Por despacho do Mmo. Juiz Relator, declarou -se o TCAN incompetente, em razão da hierarquia, para 

conhecer do presente recurso e competente, para o efeito, a Secção de Contencioso Tributário do STA.
Aqui remetidos os autos, o Exmo. Magistrado do MP emite parecer no sentido de que o recurso 

deve improceder.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1. A impugnante exerce a actividade mineira de extracção e transformação de caulinos;
2. Entre 27.03.2006 a 02.05.2006, foi submetida a uma inspecção tributária, abrangendo os anos 

de 2002, 2003 e 2004;
3. Em 19.12.2001, no Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi celebrada uma escritura pública de 

Justificação Notarial, de 30 imóveis, sitos nas freguesias de Alvarães e Vila de Punhe, aos quais foram 
atribuídos os valores individualizados, perfazendo o valor de 1.980.000$00 (fls. 186 a 198 do PA);

4. Em 08.03.2002, no Cartório Notarial de Coimbra, foi celebrada uma escritura pública de com-
pra e venda na qual a impugnante vendia à VIALPO – Sociedade de Exploração Mineira, Comércio, 
Indústria, SA, 60 prédios rústicos (terrenos de extracção mineira), nas freguesias de Alvarães e Vila de 
Punhe, pelo valor de 490.068,85 € (fls. 39 a 71 do PA);

5. Em 23.05.2002, no Cartório Notarial de Barcelos, foi celebrada uma escritura pública de com-
pra e venda na qual a impugnante vendia à VIALPO – Sociedade de Exploração Mineira, Comércio, 
Indústria, SA, 10 prédios rústicos (terrenos de extracção mineira), nas freguesias de Fragoso, Barcelos, 
pelo valor de 192.500,00 € (fls. 73 a 80 do PA);

6. Em 08.03.2002, foi celebrado um contrato promessa denominado de “Contrato Promessa 
de Compra e Venda de Bens Móveis e Imóveis e Renúncia de Direitos de Fornecimento”, entre a 
impugnante e a sociedade VIALPO – Sociedade de Exploração Mineira, Comércio, Indústria, SA, 
que actualmente se designa Motamineral – Minerais Industriais, SA, que aqui se dá por integralmente 
reproduzido (fls. 8 a 16 do PA);

7. No referido contrato promessa a impugnante prometia vender um conjunto de bens imóveis 
(cláusula 1.ª), bens móveis (cláusula 2.ª) e renunciava a direitos de fornecimento (cláusula 5.ª), con-
forme consta de fls. 8 a 16 do PA;

8. Na cláusula 3.ª e 5.ª a impugnante promete renunciar ao direito de fornecimento de barro ver-
melho pelo período de 10 anos e à fábrica de tijolo, que detinha relativamente à Vialpo;

9. Consta da mesma cláusula a renúncia ao direito de exploração de barros não brancos em terrenos 
que pela Vialpo possa vir a ser adquirido dentro do perímetro da concessão de exploração de depósito 
mineral de caulino a que corresponde o n.º C -49 de cadastro;

10. Em 26.06.2002, foi celebrado um “Aditamento ao Contrato Promessa de Compra e Venda de 
Bens Móveis e Imóveis e Renúncia aos Direitos de Fornecimento celebrado em 8 de Março de 2002” 
no qual clarificavam os pagamentos e ainda cláusulas n.ºs 6 e 8 do referido contrato, documento que 
aqui se dá por integralmente reproduzido (fls. 370 a 374 do PA apenso);

11. Neste contrato, na cláusula 1), discrimina os valores dos pagamentos a pagar e a entrega de 
cheques e na cláusula 2) refere que a Vialpo irá ocupar de imediato as partes das instalações da 1.ª que 
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estão identificadas no croquis que consta em anexo ao referido aditamento, permitindo que nelas possa 
executar desde já as obras que entenda necessárias;

12. Em 23.07.2002, foi elaborada uma adenda ao contrato promessa à qual designaram por 
“Aclaramento do Contrato Promessa de Compra e Venda de Bens Móveis e Imóveis e Renúncia aos 
Direitos de Fornecimento”, na qual discriminavam os valores dos bens prometidos vender e dos direitos 
prometidos renunciar e que constam das cláusulas 1.ª, 2.ª e 3.ª do contrato inicial, constante de fls. 347 
a 348 do PA, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido;

13. A Inspecção Tributária apurou que a contabilidade da referida sociedade evidenciava diversas 
irregularidades, as quais se encontram descritas no relatório de inspecção, constante de fls. 286 a 299 
do PA, que aqui se dá por integralmente reproduzido. Com relevância para a decisão transcreve -se o 
seguinte:

(…)
IV - Motivos e exposição dos factos que implicam o recurso a métodos indirectos:
(…)
IV.1.3 Avaliação indirecta – pressupostos
1. Atento o referido nos pontos anteriores, verifica -se que estamos em condições de determinar 

o lucro tributável com recurso à aplicação de métodos indirectos dada a impossibilidade de com-
provação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta determinação da 
matéria tributável, conforme prevê o art.º 87.º, alínea b) da Lei Geral Tributária, dado se verificar 
a insuficiência de elementos na contabilidade, conforme prevê a alínea a) do artigo 88.º do mesmo 
diploma legal (LGT).

2. Na verdade, de acordo com o que ficou referido, a impossibilidade de comprovação directa e 
exacta resulta essencialmente dos seguintes factos:

2.1. Impossibilidade de determinar com rigor os anos e valores de aquisição relativamente aos 
prédios constantes da escritura de justificação (usucapião) lavrada em 19.12.2000, já referida no 
ponto 4. do capítulo IV.1.1 do presente relatório.

2.2. Impossibilidade de determinar, concretamente, a que prédios respeitam as amortizações 
declaradas pelo sujeito passivo, no montante de € 40.977,80, no respectivo mapa de apuramento de 
mais -valias ou menos -valias fiscais (doc. n.º 3, fls. única).

2.3. Impossibilidade de determinar com exactidão o valor da venda de cada um dos bens referidos 
no capítulo IV.1.2 do presente relatório.

(…).
14. A impugnante requereu a revisão nos termos do art.º 91.º da LGT, a qual veio a ser decidida 

em 18.07.2006, não tendo havido acordo (fls. 336 a 369 do PA);
15. A presente impugnação tem por base a liquidação de IRC n.º 2006 00006542736 e 2006 00006870628 

e 2006 00007655279, relativamente aos anos de 2002, 2003 e 2004, no valor global de 702.395,99 €;
16. A impugnante estava sujeita ao regime de acompanhamento cujo técnico designado era o 

Técnico Tributário que procedeu à Inspecção;
17. Em 2003, 2004 e 2005 não apresentou o modelo 22 do IRC;
18. A presente impugnação foi intentada em 24.11.2006.
III – Vem o presente recurso interposto pelo Representante da Fazenda Pública da decisão da Mma. 

Juíza do TAF de Braga que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida contra 
as liquidações adicionais de IRC dos anos de 2002, 2003 e 2004, anulando, em consequência, estas.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza a quo que não se verificavam os pressupostos do recurso a 
métodos indirectos.

Alega o recorrente que, ao decidir como decidiu, terá a Mma. Juíza cometido erro de julgamento, 
na medida em que não valorou adequada e suficientemente os meios de prova disponibilizados atinentes 
à verificação in casu da existência de pressupostos do recurso a métodos indirectos, violando, pois, a 
alínea b) do artigo 87.º e a alínea a) do artigo 88.º da LGT.

Vejamos. A questão que constitui o objecto do presente recurso é a verificação ou não dos pres-
supostos de recurso à aplicação de métodos indirectos.

O artigo 52.º do CIRC determina que a aplicação dos métodos indirectos se efectua nos casos 
previstos nos artigos 87.º a 89.º da LGT.

Como se disse no acórdão deste Tribunal de 7/10/2009, no recurso n.º 422/09, «Em conformidade 
com o princípio constitucional segundo o qual a tributação das empresas recai fundamentalmente sobre 
o seu rendimento real (artigo 104.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa), são excepcionais 
e obedecem a tipificação legal (em especial a contida no artigo 87.º da Lei Geral Tributária) os casos 
em que é lícito à Administração Tributária fixar a matéria tributável dos contribuintes por “avaliação 
indirecta”, afastando -se dos valores declarados, porque inexistentes ou fundamentadamente desmere-
cedores de confiança, recorrendo a outros elementos (também objecto de previsão legal) que permitem 
a determinação do valor tributável.



1013

Tal sucede, designadamente, no caso previsto nos artigo 87.º, n.º 1 alínea b) e 88.º alíneas a) … 
da Lei Geral Tributária, alegadamente justificantes do acto praticado pela Administração Tributária e 
objecto de impugnação nos presentes autos, que dispõem nos seguintes termos:

Artigo 87.º
Realização da avaliação indirecta
1 – A avaliação indirecta só pode efectuar -se em caso de:
a) …
b) Impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis 

à correcta determinação da matéria colectável de qualquer imposto;
(…)
Artigo 88.º
Impossibilidade de determinação directa e exacta da matéria tributável
A impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta da matéria tributável para 

efeitos de aplicação de métodos indirectos, referidos na alínea b) do artigo anterior, pode resultar das 
seguintes anomalias e incorrecções quando inviabilizem o apuramento da matéria tributável:

a) Inexistência ou insuficiência de elementos de contabilidade ou declaração, falta ou atraso 
na escrituração dos livros e registos ou irregularidades na sua organização ou execução quando não 
supridas no prazo legal, mesmo quando a ausência desses elementos se deva a razões acidentais;

(…)
Tendo a avaliação indirecta carácter excepcional (cfr. o n.º 1 do artigo 81.º da Lei Geral Tributá-

ria) e subsidiário em relação à avaliação directa (cfr. o artigo 85.º, n.º 1 da Lei Geral tributária), cabe 
à Administração tributária a demonstração da verificação dos pressupostos do recurso à avaliação 
indirecta da matéria tributável.».

Dispõe o n.º do artigo 75.º da LGT que se presumem verdadeiras e de boa fé as declarações dos 
contribuintes apresentadas nos termos previstos na lei, bem como os dados e apuramentos inscritos na 
sua contabilidade ou escrita, quando estas estiverem organizadas de acordo com a legislação comercial 
e fiscal.

Tal presunção não se verifica, porém, no caso da contabilidade revelar omissões, erros, inexacti-
dões ou indícios fundados de que não reflecte ou impeça o conhecimento da matéria tributável real do 
sujeito passivo (n.º 2 do mesmo normativo).

Foi o que sucedeu no caso em apreço.
A Administração Tributária apurou na contabilidade do sujeito passivo, ora recorrida, irregulari-

dades que, em seu entender, afastavam a presunção estabelecida no artigo 75.º da LGT.
Irregularidades essas que, conforme constam do ponto 13 do probatório, seriam:
 - Impossibilidade de determinar com rigor os anos e valores de aquisição relativamente aos prédios 

constantes da escritura de justificação (usucapião) lavrada em 19.12.2000, já referida no ponto 4. do 
capítulo IV.1.1 do presente relatório;

 - Impossibilidade de determinar, concretamente, a que prédios respeitam as amortizações declaradas 
pelo sujeito passivo, no montante de € 40.977,80, no respectivo mapa de apuramento de mais -valias 
ou menos -valias fiscais (doc. n.º 3, fls. única);

 - Impossibilidade de determinar com exactidão o valor da venda de cada um dos bens referidos 
no capítulo IV.1.2 do presente relatório.

Ora, quanto ao primeiro dos pontos citados, entendeu -se na sentença recorrida que tendo a impug-
nante, ora recorrida, declarado na aludida escritura de justificação, celebrada em 2001, que os adquirira 
há mais de 40 anos, ter -se -ia que reportar a propriedade dos referidos prédios a 40 anos anteriores à 
data da escritura, ou seja, a 1961 e aceitar -se o valor aí declarado.

Todavia, contrariamente ao assim entendido, o facto é que a escritura de justificação referida não 
especifica os anos de aquisição nem o valor dos imóveis, limitando -se a referir apenas que se encon-
travam na posse da impugnante há mais de 40 anos, tendo -lhe sido atribuído, à data da celebração da 
escritura, um valor, sendo que, para um correcto apuramento das mais ou menos -valias, era necessário 
conhecer o ano e valor de aquisição, tendo em vista a determinação do valor líquido actualizado.

Já no que toca às amortizações declaradas pelo sujeito passivo, diz -se na sentença recorrida que 
a inspecção não explica a razão pela qual não aceita os cálculos apresentados pela impugnante, se a 
mesma aplica incorrectamente a lei ou não, rejeitando somente.

Ora, como ressalta do relatório da inspecção, essas amortizações não foram consideradas pela AT 
tendo em conta a forma de apuramento mas sim porque se desconhecia a que prédios respeitam, além 
de que, desconhecendo -se o ano de aquisição destes, também não era possível calcular a amortização 
pois para isso era necessário conhecer o valor de aquisição dos bens e respectivo ano para saber se 
ainda era possível a amortização do bem em causa.

Por fim, no que concerne à alienação de outros bens de investimento, entende -se na decisão re-
corrida que os documentos a ela referentes se encontravam na contabilidade da impugnante, podendo 
aí ser analisados, mas ainda que aí não estivessem sempre a AT poderia tê -los solicitado àquela e só a 
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sua recusa em exibi -los poderia justificar o recurso à aplicação de métodos indirectos, caso não fosse 
possível as meras correcções aritméticas.

Contudo, o que ressalta do relatório da inspecção, é que o sujeito passivo apenas contabilizou os 
recebimentos, não tendo contabilizado e apurado as mais ou menos -valias inerentes, limitando -se a 
proceder às reintegrações e amortizações sem mais.

E que, por outro lado, apenas foi exibido durante o período em que decorreu a acção inspectiva 
um contrato promessa, e só mais tarde foram, então, exibidos outros documentos, nomeadamente o 
“Aditamento” e o “Aclaramento do contrato promessa” referidos nos pontos 10 e 12 do probatório.

Ora, tendo a acção inspectiva em causa sido acompanhado pelo TOC do sujeito passivo, não se com-
preende porque razão não apresentou ele, então, todos os elementos contabilísticos e extra -contabilísticos 
que possuía ou tinha conhecimento, de forma a esclarecer a situação tributária da impugnante.

Ao não o ter feito, evidencia -se, desde logo, com tal atitude, uma clara intenção de omitir elementos 
à inspecção tributária necessários à correcta determinação do lucro tributável da impugnante.

A factualidade constante do relatório da inspecção e transcrita em parte no ponto 13 do probatório 
fixado na sentença recorrida constituem, em si mesmos, factos integrantes do pressuposto do recurso 
à avaliação indirecta da matéria colectável previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 87.º e na alínea a) 
do artigo 88.º, ambos da LGT.

Não o tendo assim decidido, não pode a sentença recorrida manter -se, antes deve ser revogada, 
baixando os autos ao tribunal recorrido para que aí se conheça das demais questões suscitadas e cujo 
conhecimento ficou prejudicado pela solução dada à questão objecto do presente recurso.

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 ordenar a baixa dos 
autos à primeira instância para conhecimento das demais questões suscitadas pela impugnante e cujo 
conhecimento ficou prejudicado pela solução dada à questão que foi objecto do presente recurso.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 

 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Graduação de créditos. IMI. Privilégio imobiliário especial.

Sumário:

Os créditos de IMI quando inscritos para cobrança no ano corrente na data da pe-
nhora e nos dois anos anteriores gozam de privilégio imobiliário especial sobre o 
imóvel a que respeita o imposto penhorado, devendo ser graduado nos termos do 
artigo 751.º do CC (artigos 122.º do CIMI e 744.º do CC).

Processo n.º 439/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Banco Popular Portugal, SA e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.

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

I  - A Magistrada do MP junto do Tribunal Tributário de Lisboa, não se conformando com a 
sentença proferida pela Mma. Juíza daquele Tribunal nos presentes autos de reclamação, verificação 
e graduação de créditos, que correm termos por apenso à execução fiscal n.º 1546200701029428, do 
Serviço de Finanças de Mafra, em que é executado José Fernando da Silva Moura, com domicílio 
em Mafra, para cobrança coerciva de dívidas de IMI, referente a 2006 e 2007, inscrito para cobrança 
em 2007 e 2008, respectivamente, e respectivos juros, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

1. Nos termos dos art.ºs 122.º, n.º 1 do CIMI e 744.º, n.º 1 do Cód. Civil, gozam de privilégio 
imobiliário especial os créditos de IMI respeitante ao imóvel penhorado inscrito para cobrança no ano 
corrente na data da penhora e nos dois anos anteriores;
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2. Tal privilégio, imobiliário especial, é conferido em razão da conexão existente entre o imóvel 
onerado pela garantia e o facto que gerou a dívida. Assim,

3. Tendo sido dado como assente na fundamentação da sentença que os créditos exequendos, 
para cuja cobrança coerciva foi instaurada a execução fiscal de que a presente reclamação de créditos 
é dependência, são provenientes de IMI de 2006 e 2007, inscritos para cobrança em 2007 e 2008, res-
pectivamente, dizem respeito ao imóvel penhorado e a um outro imóvel inscrito na matriz urbana da 
freguesia de Santa Maria dos Olivais (pontos G) e H) da fundamentação de facto), impunha -se distinguir 
entre uns e outros, uma vez que beneficiam de diferentes preferências ou garantias. Assim,

4. Enquanto os créditos exequendos de IMI respeitante ao imóvel penhorado, e situados no limite 
temporal supra referido, gozam de privilégio imobiliário especial, já os créditos exequendos respei-
tantes ao outro imóvel, que não foi objecto de penhora e venda na execução fiscal, gozam apenas da 
preferência resultante da penhora nos termos do art.º 822.º do Cód. Civil.

5. Os primeiros, de acordo com o disposto no art.º 748.º, n.º 1 do Cód. Civil, deveriam ter sido 
graduados, a par com o crédito de IMI de 2008 reclamado pela FP, também ele respeitante ao imóvel 
penhorado e gozando de igual privilégio, em segundo lugar, logo após o IMT e antes da hipoteca, e os 
segundos, mas só eles, respeitantes ao imóvel não penhorado, em último lugar;

6. Tendo considerado que todos os créditos exequendos de IMI gozam apenas da preferência 
resultante da penhora e graduando -os em último lugar, sem distinguir os créditos exequendos de IMI 
respeitante ao imóvel penhorado e sem lhes reconhecer o privilégio imobiliário que lhes assiste, a 
sentença recorrida fez errada interpretação e violou o disposto nos art.ºs 122.º do CIMI, 744.º, n.º 1 e 
748.º, n.º 1, ambos do Cód. Civil.

7. Deverá, pois, ser revogada e substituída por outra que, reconhecendo que os créditos exequen-
dos de IMI dos anos de 2006 e 2007, inscritos para cobrança em 2007 e 2008, respeitante ao imóvel 
penhorado, gozam de privilégio imobiliário especial, os gradue em segundo lugar, a par com o crédito 
de IMI de 2008 reclamado pela FP, também ele respeitante ao imóvel penhorado e gozando de igual 
privilégio, logo após o IMT e antes da hipoteca,

Como é de Justiça.
Não foram apresentadas contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II  - Mostra -se assente a seguinte factualidade:
A) Entre o Reclamante Banco Popular Portugal, SA (ex BNC  - Banco Nacional de Crédito Imo-

biliário, SA) e José Fernando da Silva Moura foi outorgado contrato de compra e venda com mútuo, 
hipoteca e fiança no valor de € 142.500,00 e garantia hipotecária até ao limite máximo de € 177.911,25 
sobre a fracção autónoma designada pela letra F, destinada a habitação, do prédio em propriedade 
horizontal, sito na R. …, n.º …, em Mafra, inscrito na matriz urbana da freguesia de Mafra, sob o 
artigo 9135 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Mafra, sob o n.º 5976 -F (cfr. fls. 19 a 
fls. 24 dos presentes autos);

B) Em 27/10/2005, através da Ap. 102/20051027, foi registada a hipoteca a favor do Reclamante, 
Banco Popular Portugal, SA (ex BNC), para garantir as dívidas, referidas em A) (cfr. cópia da certidão 
da Conservatória do Registo Predial de Mafra, junta a fls. 26 a fls. 30 dos presentes autos);

C) A Fazenda Pública instaurou execução fiscal n.º 1546200701029428, a qual corre seus termos 
no Serviço de Finanças de Mafra, em que é executado José Fernando da Silva Moura, tendo por objecto 
dívida IMI de 2006 e 2007 e juros de mora, no valor de € 1719,5 (cfr. cópia de processo de execução 
fiscal apenso aos presentes autos);

D) Em 12/12/2009, no âmbito do processo de execução identificado em C), para pagamento da 
dívida nele referida, foi penhorada a fracção autónoma mencionada em A) (cfr. fls. 35 do processo de 
execução fiscal apenso aos presentes autos);

E) Em 12/01/2009, a penhora identificada em D) foi registada definitivamente a favor da Fazenda 
Nacional, através da Ap. 4022/20090112 (cfr. cópia da certidão da Conservatória do Registo Predial, 
junta a fls. 12 a fls. 16 do processo de execução fiscal apenso aos presentes autos);

F) No dia 3/12/2009, procedeu -se à venda judicial do imóvel referido em D) (cfr. fls. 55 a fls. 56 
do processo de execução fiscal apenso aos presentes autos);

G) As dívidas de IMI do ano de 2006, primeira e segunda prestação, no valor de € 372,37, res-
pectivamente, que tiveram prazo de pagamento voluntário até 30/04/2007 e 30/09/2007, reportam -se 
ao prédio penhorado nos autos e ao imóvel inscrito na matriz urbana da freguesia de Santa Maria dos 
Olivais, concelho de Lisboa, sob o artigo 2173, fracção D (cfr. fls. 60 a fls. 62 dos presentes autos e 
fls. 23 a fls. 24 do processo de execução fiscal apenso aos presentes autos);

H) As dívidas de IMI do ano de 2007, primeira e segunda prestação, no valor de € 386,30 e 
€ 386,29, respectivamente, que tiveram prazo de pagamento voluntário até 30/04/2008 e 30/09/2008, 
reportam -se ao prédio penhorado nos autos e ao imóvel inscrito na matriz urbana da freguesia de Santa 
Maria dos Olivais, concelho de Lisboa, sob o artigo 2173, fracção D (cfr. fls. 60, fls. 63 a fls. 64 dos 
presentes autos e fls. 25 a fls. 26 do processo de execução fiscal apenso aos presentes autos);



1016

I) Os créditos exequendos, que correm por apenso ao processo executivo n.º 1546200701029428, 
são os seguintes:

1. Por dívidas de IMI, referentes ao ano de 2006, primeira e segunda prestação, no valor de 
€ 372,37, respectivamente, e referentes ao ano de 2007, primeira e segunda prestação, o valor de € 386,30 
e € 386,29, respectivamente (cfr. certidões de dívida a fls. 23 a fls. 26 do processo de execução fiscal 
apenso aos presentes autos);

J) Os créditos exequendos, que correm por apenso ao processo executivo n.º 1546200701083090, 
são os seguintes:

1. Por dívidas de IMI, referentes ao ano de 2006, segunda prestação, no valor de € 372,36 (cfr. cer-
tidão de dívida do processo de execução fiscal n.º 1546200701083090, apenso aos presentes autos);

K) Os créditos exequendos, que correm por apenso ao processo executivo n.º 1546200801063596, 
são os seguintes:

1. Por dívidas de IMI, referentes ao ano de 2007, primeira prestação, no valor de € 386,30 (cfr. cer-
tidão de dívida do processo de execução fiscal n.º 1546200801063596, apenso aos presentes autos);

L) Os créditos exequendos, que correm por apenso ao processo executivo n.º 1546200801123777, 
são os seguintes:

1. Por dívidas de IMI, referentes ao ano de 2007, segunda prestação, no valor de € 386,29 (cfr. cer-
tidão de dívida do processo de execução fiscal n.º 1546200801123777, apenso aos presentes autos);

M) Os créditos reclamados são os seguintes:
1. Reclamados pelo Banco Popular Portugal, SA, referente ao contrato de mútuo garantido por 

hipoteca outorgado pelo Banco Popular Portugal, SA, e o Executado, o valor de € 147.248,73, relativo 
ao imóvel penhorado, identificado em A) (cfr. fls. 19 a fls. 30 dos presentes autos);

2. Reclamados pela Fazenda Pública, por dívidas de IMI, referentes ao ano de 2008, primeira e 
segunda prestação, o valor de € 308,26, respectivamente, que tiveram prazo de pagamento voluntário 
até 30/04/2009 e 30/09/2009, relativos ao imóvel inscrito na matriz urbana da freguesia de Santa Maria 
dos Olivais, concelho de Lisboa, sob o artigo 2173, fracção D e ao imóvel penhorado, identificado em 
A) (cfr. certidão de dívida de fls. 39 a fls. 41 e fls. 48 dos presentes autos);

3. Reclamados pela Fazenda Pública, por dívida de IMT, que teve prazo de pagamento voluntário 
até 31/05/2007, o valor de € 303, relativo ao imóvel penhorado, identificado em A) (cfr. certidão de 
dívida de fls. 39 e fls. 48 dos presentes autos).

III  - Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela Mma. Juíza do TT de Lis-
boa nos autos de verificação e graduação de créditos que correm por apenso à execução fiscal 
n.º 1546200701029428, do Serviço de Finanças de Mafra, em que é executado José Fernando da Silva 
Moura, com domicílio em Mafra, para cobrança coerciva de dívidas de IMI, referente a 2006 e 2007, 
inscrito para cobrança em 2007 e 2008, respectivamente, e respectivos juros, que se reportam ao prédio 
penhorado nos autos (identificado na alínea A) do probatório  - inscrito na matriz urbana da freguesia 
de Mafra sob o artigo 9135 e descrito na CRP de Mafra sob o n.º 5976 -F) e a um outro imóvel inscrito 
na matriz urbana da freguesia de Santa Maria dos Olivais sob o artigo 2173  - v. alíneas G) e H) do 
probatório.

Foram reclamados créditos garantidos por hipoteca, registada a favor de BPP. SA, e créditos de 
IMI de 2008, relativo ao imóvel penhorado, e de IMT.

Na decisão recorrida, a Mma. Juíza a quo graduou os créditos reclamados pela ordem seguinte: 
Em 1.º lugar, o crédito reclamado de IMT; em 2.º lugar, os créditos de IMI de 2008; em 3.º lugar, o 
crédito reclamado pelo BPP, garantido por hipoteca; por último, os créditos exequendos de IMI de 
2006 e 2007.

É contra esta graduação que se insurge o recorrente MP, alegando que, gozando os créditos de IMI 
quando inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora e nos dois anos anteriores de privilégio 
imobiliário especial sobre o imóvel (a que respeite o IMI) penhorado, nos termos dos artigos 122.º do 
CIMI e 744.º do CC, não compreende porque razão os créditos de IMI de 2006 e 2007 inscritos para 
cobrança em 2007 e 2008 foram graduados em último lugar, gozando apenas da preferência resultante 
da penhora, quando respeitam ao imóvel penhorado.

E, de facto, tem razão o recorrente.
Na verdade, não há dúvida, e isso mesmo ressalta da decisão recorrida, os créditos exequendos de 

IMI reportam -se não só ao prédio penhorado nos autos como a um outro imóvel, tendo sido inscritos 
para cobrança em 2007 e 2008 (v. alíneas G) e H) do probatório).

Sendo assim, e tendo a penhora tido lugar em 2009 (alínea D) do probatório), gozam os créditos 
referentes ao imóvel penhorado de privilégio imobiliário especial, nos termos dos artigos 122.º do 
CIMI e 744.º do CC, a par do crédito de IMI de 2008 e que na sentença recorrida, por esse motivo, se 
graduou logo em segundo lugar.

Ora, na sentença recorrida, não só não se distinguiram os créditos exequendos de IMI respeitantes 
ao imóvel penhorado dos outros créditos que, embora também de IMI, por não respeitarem ao imóvel 
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penhorado nos autos, apenas beneficiam da preferência resultante da penhora e não de qualquer privi-
légio imobiliário especial.

Razão por que a sentença recorrida se não possa, por isso, manter, impondo -se a sua revogação, 
para que se proceda à consequente graduação de acordo com os preceitos legais supra referidos.

IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes do Contencioso Tributário do STA em 
conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida, e, consequentemente, graduar os 
créditos pela ordem seguinte:

 - Em 1.º lugar, o crédito reclamado proveniente de IMT;
 - Em 2.º lugar, os créditos exequendos e reclamados, e juros respectivos, de IMI dos anos de 2006, 

2007 e 2008, que se reportam ao imóvel penhorado nos autos;
 - Em 3.º lugar, o crédito e juros reclamados pelo BPP, SA, garantido por hipoteca;
 - Por último, os créditos exequendos, e juros respectivos, provenientes de IMI dos anos de 2006 

e 2007, que se reportam ao imóvel não penhorado nos autos.
Sem custas.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 

 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Execução fiscal. Reclamação. Subida imediata ou a final. Caso julgado formal.

Sumário:

 I — Verifica -se a ofensa do caso julgado formal quando no mesmo processo se profere 
decisão contrária a outra sobre a relação processual (artigo 672.º CPC).

 II — A decisão que determina a inadmissibilidade da subida imediata de uma primeira 
reclamação para apreciação da legalidade do despacho de não reconhecimento 
da prescrição das dívidas exequendas impede, por força do caso julgado formal, 
o proferimento de decisão contrária no âmbito do mesmo processo de execução 
fiscal a determinar a subida imediata de uma segunda reclamação para apreciação 
do pedido formulado pelo ora recorrente de anulação do despacho reclamado com 
fundamento na prescrição das dívidas exequendas.

Processo n.º 523/11 -30.
Recorrente: João Pinheiro Pinto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I  - João Pinheiro Pinto, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão do Mmo. Juiz 
do TAF de Sintra que, abstendo -se de conhecer da reclamação por si apresentada da decisão do órgão 
de execução fiscal, que se consubstanciou na notificação ao reclamante para diligenciar no sentido do 
pagamento das dívidas pendentes, sob pena de ser executada a garantia bancária prestada para suspensão 
do processo de execução fiscal com o n.º 3140199701008650 e apensos, que corre termos no Serviço 
de Finanças de Amadora 2, e em que ele figura como executado, por dívidas de contribuição autárquica 
dos anos de 1995 a 2000, ordenou a sua devolução àquele Serviço de Finanças, para que suba, apenas, 
a final, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I. Conforme resulta da sentença recorrida, o Tribunal de primeira instância rejeitou liminarmente 
a Reclamação Judicial oportunamente interposta pelo Recorrente, com fundamento na existência de 
caso julgado formal quanto à apreciação de questão trazida aos autos.

II. Entendeu aquele Tribunal neste sentido na medida em que considerou que a questão trazida aos 
autos se reconduzia à admissibilidade da subida imediata da reclamação com fundamento na prescrição 
das dívidas exequendas.
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III. A sentença recorrida incorre, porém, em erro de julgamento ao considerar que a questão a 
decidir é a «admissibilidade da subida imediata da reclamação com fundamento na prescrição das 
dívidas exequendas».

IV. Efectivamente, a segunda Reclamação apresentada pelo Recorrente, aqui em apreço, tem por 
objecto o Despacho do Senhor Adjunto do Chefe do Serviço de Finanças da Amadora 2 que notificou o 
ora Recorrente para diligenciar no sentido do pagamento das dívidas pendentes no processo de execução 
fiscal n.º 3140199701008650, sob pena de ser executada a garantia bancária prestada para suspensão 
dos processos executivos.

V. A verdade, porém, é que tais dívidas, referentes aos anos de 1995 a 2000, já prescreveram.
VI. Sendo a prescrição uma causa de extinção da obrigação tributária, o pagamento de tais dívidas 

já não pode ser exigido ao Recorrente, seja através do seu pagamento, seja através do accionamento 
da referida garantia bancária por parte da DGCI.

VII. Por outro lado, a primeira Reclamação apresentada (que foi objecto do Acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul, datado de 09/03/2010, para o qual a sentença remete) teve por objecto o 
Despacho do Serviço de Finanças da Amadora 2 que indeferiu o reconhecimento da prescrição das 
dívidas exequendas respeitantes aos anos de 1995 a 1998.

VIII. Assim, é forçoso concluir que a causa de pedir em ambas as Reclamações é manifestamente 
distinta.

IX. Se o que se pretendia na primeira Reclamação era que fosse reconhecido o dever legal de a 
Administração Tributária se abster de tentar cobrar dívidas que sabe estarem prescritas, devendo essa 
prescrição ser reconhecida oficiosamente pelo Tribunal, nos termos do disposto no artigo 175.º do CPPT.

X. Aquilo que aqui (segunda Reclamação) se pretende é impedir a efectivação dessa cobrança de 
forma coerciva, através do accionamento de garantia bancária prestada pelo Recorrente.

XI. Ou seja, apesar de em ambas as Reclamações apresentadas dever, por imperativo legal, ser 
apreciada a questão da prescrição das dívidas tributárias em causa, a verdade é que os factos que lhe 
estão subjacentes são absolutamente distintos, devendo ser objecto de tutela jurídica autónoma.

XII. Acresce que, não pode deixar de se considerar estarmos perante a tutela de bens jurídicos 
distintos.

XIII. Pois se na primeira Reclamação o que foi pedido ao Tribunal foi que conhecesse o dever 
da Administração Tributária reconhecer a prescrição das dívidas em causa no mencionado processo 
de execução fiscal n.º 3140199701008650, nos termos do disposto no art.º 175.º do CPPT, bem como 
por força do princípio da justiça e da subordinação à Constituição e à lei preceituados no art.º 266.º da 
Constituição da República Portuguesa.

XIV. Na segunda Reclamação não está apenas em causa que o Tribunal conheça tout court essa 
obrigação da Administração Tributária, mas sim que o Tribunal impeça a propalada ameaça da Admi-
nistração Tributária de accionar a garantia bancária prestada pelo Recorrente.

XV. O facto de, em ambas as situações, o Tribunal ter o imperativo legal de reconhecer a impossi-
bilidade de cobrança coerciva de dívidas que já se encontram prescritas, não se confunde com aqueles 
que são os objectos propriamente ditos das Reclamações em apreço.

XVI. Verifica -se, assim, que a questão a resolver, ao contrário do referido na sentença recorrida, 
não é a «admissibilidade da subida imediata da reclamação com fundamento na prescrição das dívidas 
exequendas».

XVII. Acresce que, nos termos do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, para o qual 
remete a sentença recorrida, a questão da prescrição apenas não foi apreciada por se entender que, em 
concreto, a (primeira) Reclamação apresentada  - destinada à apreciação autónoma da prescrição  - não 
deveria subir imediatamente.

XVIII. Tal entendimento, porém, não é extensível à presente Reclamação.
XIX. Com efeito, nos termos do n.º 1 do artigo 278.º do CPPT, «O tribunal só conhecerá das 

reclamações quando, depois de realizadas a penhora e a venda, o processo lhe for remetido a final», 
com excepção das situações em que a reclamação se fundamente em prejuízo irreparável emergente 
de uma das situações elencadas no n.º 3 deste mesmo artigo.

XX. Sem prescindir, conforme esclarece a este propósito o Conselheiro Lopes de Sousa, in Código 
de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, 2007, Áreas Editora, a pp. 666 e sgs., 
«Apesar do carácter taxativo que a redacção deste n.º 3 do art.º 278.º dá ao elenco dos casos de subida 
imediata das reclamações, não poderá, sob pena de inconstitucionalidade material, restringir -se aos 
casos indicados esse regime de subida».

XXI. O entendimento doutrinal e jurisprudencial relativamente a esta matéria é de que deve ter 
subida imediata, sob pena de inconstitucionalidade material do art.º 278.º, n.º 3 do CPPT, por violação 
do princípio da tutela judicial efectiva (art.º 268.º da CRP), a reclamação de qualquer acto do órgão de 
execução fiscal que cause prejuízos irreparáveis ao executado, que não sejam os inerentes a qualquer 
execução, ou em que, com a subida diferida, a reclamação perca toda a utilidade.
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XXII. Conforme refere o douto Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 27 -09 -2007, 
proferido no âmbito do Proc.º n.º 00689/05.4BEVIS -B «há que concluir que em todos os casos em que 
o deferimento da apreciação da legalidade de um desses actos lesivos faça perder toda a utilidade à 
reclamação, provocando a impossibilidade prática de defesa dos direitos e interesses do executado 
(casos esses em que o tribunal pode até abster -se de conhecer do mérito da reclamação face à inutili-
dade superveniente da lide) se tem de aceitar o regime de subida imediata da reclamação».

XXIII. Ora, caso a segunda Reclamação apresentada pelo Recorrente, aqui em apreço, não tivesse 
subida imediata perderia toda e qualquer utilidade.

XXIV. Se o propósito da sua apresentação é impedir o accionamento da Garantia prestada pelo 
Recorrente, caso essa garantia seja efectivamente accionada e a (segunda) Reclamação do Recorrente 
apenas fosse conhecida a final, verificar -se -ia que o seu objecto se tornava impossível, na medida em 
que não é possível impedir a prática de um acto que já foi praticado.

XXV. Por outro lado, uma vez que o accionamento da referida Garantia equivale, para este efeito, 
ao pagamento das dívidas exequendas, tal facto constitui um manifesto prejuízo irreparável para o 
Recorrente, consubstanciado no pagamento de dívidas que já se encontram prescritas.

XXVI. Assim, no caso dos autos, não só a não admissibilidade de subida imediata retiraria qualquer 
efeito útil à Reclamação apresentada como também era susceptível de causar prejuízos irreparáveis 
ao Recorrente.

XXVII. Nesta ordem de circunstâncias, não existe qualquer caso julgado formal quanto à matéria 
em causa na presente Reclamação, sem prejuízo de, nos termos da lei, continuar a pender sobre o jul-
gador o dever de apreciar a questão da invocada prescrição das dívidas tributárias em apreço.

XXVIII. Acresce, ainda, referir que a Reclamação sobre que recaiu o douto Acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul foi apresentada há cerca de dois anos atrás pelo Recorrente, pelo que a 
prescrição invocada na Reclamação sobre a qual recaiu o douto Acórdão do Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul não é mais aquela que deve ser apreciada no presente processo.

XXIX. O conhecimento oficioso da prescrição por parte do Tribunal pode ser efectuado a título 
principal ou a título meramente incidental, mas deve ser sempre conhecida pelo Tribunal como pres-
suposto da questão da utilidade ou não do prosseguimento da lide.

XXX. Refira -se, finalmente, que na primeira Reclamação apresentada pelo Recorrente apenas foi 
suscitada a prescrição das dívidas referentes aos tributos compreendidos entre 1995 e 1998.

XXXI. No caso dos presentes autos, porém, estão em causa dívidas respeitantes a Contribuição 
Autárquica dos anos de 1995 a 2000.

XXXII. Assim, sendo certo que a prescrição dos tributos referentes a estes dois anos  - 1999 e 2000 
 - não foi objecto de qualquer apreciação no âmbito do referido Acórdão do Tribunal Central Adminis-
trativo Sul, relativamente aos mesmos não poderia, de todo, considerar -se existir caso julgado formal.

XXXIII. A sentença recorrida é, assim, violadora do disposto nos artigos 175.º e 276.º do CPPT, 
dos artigos 95.º, n.ºs 1 e 2, alínea j), e 103.º, n.º 2, da LGT, dos artigos 103.º, n.º 2, e 268.º da CRP e 
do artigo 672.º do CPC.

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  - Mostra -se assente a seguinte factualidade:
 - Corre termos no Serviço de Finanças de Amadora 2 o processo de execução fiscal com o 

n.º 3140199701008650 e apensos, em que o reclamante figura como executado, para cobrança coerciva 
de dívidas provenientes de Contribuição Autárquica dos anos de 1995 a 2000;

 - Por despacho do Chefe de Finanças datado de 02/09/2009 foi indeferido o reconhecimento da 
prescrição das dívidas exequendas respeitantes aos anos de 1995 a 1998;

 - Instaurada reclamação deste acto do órgão de execução fiscal, não foi admitida a sua subida ime-
diata, decisão confirmada pelo Tribunal Central Administrativo Sul, em acórdão datado de 09/03/2010, 
já transitado em julgado;

 - Por despacho do Chefe de Finanças datado de 12/10/2010, foi determinada a notificação do re-
clamante para proceder ao pagamento da dívida, sob pena de ser executada a garantia bancária prestada 
para suspender a execução;

 - Foi, então, apresentada a presente reclamação, com fundamento na prescrição das dívidas exe-
quendas.

III  - Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Sintra que entendeu 
não conhecer imediatamente, mas apenas a final, da reclamação apresentada pelo ora recorrente do 
despacho do chefe de finanças que o notificou para proceder ao pagamento da dívida exequenda, sob 
pena de ser executada a garantia bancária prestada para suspender a execução.
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Para assim decidir, considerou o Mmo. Juiz a quo que sobre a mesma questão já recaíra decisão 
anterior proferida no âmbito do mesmo processo executivo, pelo que se formara caso julgado formal, 
com força obrigatória dentro do processo, nos termos do artigo 672.º do CPC.

Alega o recorrente que, apesar de em ambas as reclamações apresentadas ser suscitada a apre-
ciação da prescrição das dívidas exequendas, a verdade é que os factos que lhes estão subjacentes são 
absolutamente distintos, devendo ser objecto de tutela jurídica autónoma.

Vejamos. O que está aqui em causa é saber se, tendo o executado reclamado, nos termos do ar-
tigo 276.º do CPPT, de despacho do órgão de execução fiscal que lhe não reconheceu a prescrição das 
dívidas exequendas, e tendo o tribunal não admitido a subida imediata dessa reclamação, pode agora 
o executado vir, de novo, quando notificado da prossecução do processo executivo, apresentar nova 
reclamação, invocando uma vez mais a prescrição daquelas dívidas, e subindo esta a tribunal pode, 
ou não, este decidir conhecer imediatamente desta nova reclamação ou estará o mesmo vinculado ao 
regime de subida a final já decretado na reclamação anterior.

Ora, como se refere no acórdão deste STA de 6/4/2011, no recurso n.º 258/11, independentemente da 
adequada qualificação da reclamação judicial a que se refere o artigo 276.º e seguintes do CPPT  - como 
incidente, como recurso ou como impugnação  - matéria “em que o legislador não revela senão hesita-
ções e incertezas reflectidas na variação terminológica que utiliza para designar este meio de defesa 
dos lesados perante decisões do órgão da execução fiscal praticados no processo de execução fiscal” 
(Como se deixou afirmado no acórdão de 20/01/2010 deste Tribunal, proferido no processo n.º 1077/09.), 
é inquestionável a sua dependência estrutural em relação à execução fiscal na qual é praticado o acto 
reclamado. Como se deixou dito nesse acórdão do STA e noutros que se lhe seguiram (Cfr. acórdãos de 
20/10/2010, no processo n.º 655/10, e de 17/11/2010, no processo n.º 656/10.), cuja doutrina sufragamos, 
«Desta estrutural dependência da “reclamação” relativamente à própria execução fiscal resulta que a 
instauração da “reclamação” não constitui propriamente a introdução em juízo de um processo novo».

A reclamação de acto praticado na execução fiscal constitui, pois, uma verdadeira acção impug-
natória incidental da execução fiscal, formulada no curso de execução pendente, tendo por objecto 
determinado acto que nela foi praticado pelo órgão da execução fiscal e por finalidade a apreciação da 
validade desse acto.

Assim, poder -se -á afirmar, pois, que foi no âmbito da mesma execução fiscal que o ora recorrente 
viu já ser rejeitada a subida imediata de reclamação em que se insurgia contra despacho do órgão de 
execução fiscal que lhe não reconheceu a prescrição de parte das dívidas exequendas, porquanto se 
entendeu que “a eventual satisfação da quantia exequenda prescrita, desde logo através da garantia 
prestada para, oportunamente, se ter sustado o processo de execução fiscal, não é susceptível de implicar, 
nos termos supra referidos, qualquer prejuízo irreparável para o recorrente, uma vez que se a razão lhe 
assistir e assim vier a ser declarado na decisão da reclamação, quando ela subir a final, a AT não poderá 
eximir -se à obrigação legal de proceder à integral restauração da situação que se verificaria se o acto 
lesivo não tivesse sido praticado” (Ac. do TCAS, de 9/3/2010, já transitado em julgado).

Na decisão recorrida, confrontado com a apresentação de nova reclamação, que se insurgia de novo 
contra o prosseguimento do mesmo processo executivo, invocando -se mais uma vez a prescrição agora 
já de todas as dívidas exequendas, considerou o Mmo. Juiz a quo, como vimos, que o conhecimento 
imediato da presente reclamação violava o caso julgado formal que se consolidara com a decisão, 
transitada, do TCAS de conhecer só a final a questão que constituía o objecto de ambas as reclamações 
apresentadas  - a prescrição das dívidas exequendas.

Dispõe o n.º 1 do artigo 672.º do CPC que as sentenças e os despachos que recaiam unicamente 
sobre a relação processual têm força obrigatória dentro do processo.

A ofensa do caso julgado formal verifica -se, assim, quando no mesmo processo se profere decisão 
contrária a outra sobre a relação processual.

O caso julgado formal incide apenas e tão só sobre questões de carácter processual.
O caso julgado formal tem forma obrigatória apenas dentro do processo, obstando a que o juiz 

possa, na mesma acção, alterar a decisão proferida (A. Varela, Manual, 1984, pág. 685).
Neste caso, apesar de estarem aqui em causa duas reclamações, estas foram instauradas no âmbito 

da mesma execução fiscal, sendo que a situação em apreço se subsume à previsão “dentro do processo” 
do citado artigo 672.º do CPC, que abrange não apenas o processo principal, mas também os seus inci-
dentes que, dele dependendo, correm por apenso (Lebre de Freitas, Comentário ao CPC, Vol. II, fls. 681).

Por outro lado, como se salienta na decisão recorrida, o facto de a anterior reclamação incidir sobre 
acto distinto do órgão de execução fiscal não afasta a circunstância da causa de pedir apresentada nas 
duas situações ser precisamente a mesma, não sendo correcto, ao contrário do que alega o recorrente, 
estar em causa a tutela de bens jurídicos distintos, uma vez que o que ele sempre pretendeu foi obstar à 
pretensão da AT de avançar para a satisfação da quantia exequenda, através da sua cobrança coerciva.

Do mesmo modo, para a questão decidenda era irrelevante que numa primeira reclamação se tenha 
suscitado a prescrição apenas de parte das dívidas exequendas e na segunda reclamação se invoque já 
a prescrição da totalidade dessas mesmas dívidas.



1021

Assim sendo, afigura -se evidente que, no caso concreto, e no que concerne à questão da admis-
sibilidade da subida imediata da reclamação, o tribunal recorrido se viu confrontado com a repetição 
de uma questão sobre a relação processual dentro do mesmo processo judicial.

Razão por que, a decisão que determinou a inadmissibilidade da subida imediata da primeira re-
clamação para apreciação da legalidade do despacho de não reconhecimento da prescrição das dívidas 
exequendas impedia, por força do caso julgado formal, o proferimento de decisão contrária no âmbito 
do mesmo processo de execução fiscal a determinar a subida imediata da segunda reclamação para 
apreciação do pedido formulado pelo ora recorrente de anulação do despacho reclamado com funda-
mento na prescrição das dívidas exequendas.

A decisão recorrida que, assim, entendeu deve, por isso, ser mantida.
IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão de 
Pinho. 

 Acórdão de 8 de Junho de 2011.

Assunto:

Juros indemnizatórios.

Sumário:

Não são devidos juros indemnizatórios, por não se apurar a existência de erro imputável 
aos serviços sobre os pressupostos de facto ou de direito do acto de liquidação, se 
este foi anulado com fundamento em vício de forma por preterição de formalidade 
essencial, sendo que apesar de ter sido admitido o pedido de revisão da matéria 
colectável por parte dos responsáveis subsidiários, se considerou que a liquidação 
é ineficaz, que não anulável, quanto a eles.

Processo n.º 876/09 -30.
Recorrente: Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Da sentença proferida pelo TAF de Mirandela na impugnação contra a liquidação de IVA 

dos anos de 1991 e 1992 efectuada à sociedade “MST - Actividades Turísticas e Hoteleiras, Lda.”, e 
que a julgou parcialmente procedente, recorrem quer os impugnantes Nuno Manuel Cerejeira Matos 
Namora e Ernesto Joaquim Pinto Tomás da Cruz Lareth (que deduziram a impugnação na sequência 
de notificação de despacho de reversão contra eles proferido no processo executivo instaurado contra 
aquela sociedade originariamente ali executada) quer a Fazenda Pública.

1.2. Por acórdão proferido em 28/4/2010 (a fls. 557/571), decidiu -se:
 - dar provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, consequentemente, revogar a 

sentença recorrida.
 - ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para apreciação dos restantes fundamentos da impug-

nação.
 - não tomar conhecimento do recurso interposto pelos recorrentes Nuno Manuel Cerejeira Matos 

Namora e Ernesto Joaquim Pinto Tomás da Cruz Lareth, por ter ficado necessariamente prejudicado 
em face da procedência do recurso interposto pela Fazenda.

1.3. Deste acórdão, os recorrentes Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e Ernesto Joaquim Pinto 
Tomás da Cruz Lareth, interpuseram recurso para o Pleno desta secção do STA, por oposição de acórdãos 
e, no seguimento, foi proferido, em 17/3/2011, o acórdão de fls. 630 a 636, no qual se decidiu:

a) Conceder provimento ao recurso, revogando -se o acórdão recorrido (o proferido em 28/4/2010, 
a fls. 557/571);
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b) Confirmar consequentemente a sentença na parte em que admitiu o pedido de revisão da matéria 
colectável, sendo todavia a liquidação ineficaz quanto aos recorrentes, que não anulável.

c) Ordenar a baixa dos autos à Secção para apreciação dos peticionados juros indemnizatórios.
1.4. Baixados os autos, importa, então, em cumprimento do assim decidido, e face à improcedência 

do recurso interposto pela Fazenda Pública, apreciar o recurso interposto pelos recorrentes/revertidos 
Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e Ernesto Joaquim Pinto Tomás da Cruz Lareth.

Tal recurso respeita apenas à parte em que a sentença lhes indeferiu o pedido de reconhecimento 
do ressarcimento de juros indemnizatórios relativos às liquidações anuladas e os recorrentes formulam 
as seguintes conclusões:

01  - Vem o presente recurso interposto da Douta Sentença proferida no processo 238/04.1BEMDL 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que julgou parcialmente procedente o pedido for-
mulado pelos impugnantes, concretamente da parte em que indeferiu o pedido de reconhecimento do 
ressarcimento de juros indemnizatórios relativos às liquidações anuladas.

02  - Porque as correcções de que resultou a liquidação adicional dos autos tiveram a sua origem 
na avaliação indirecta da matéria colectável os recorrentes deduziram o competente procedimento de 
revisão cujo exercício, como consta dos autos, veio a ser coarctado pela Administração Fiscal.

03  - Neste sentido, existiu um verdadeiro e próprio erro dos Serviços da Administração Fiscal 
que significou um vício procedimental que, como decidido na Sentença a quo, redunda na preterição 
de formalidade essencial com a acertada consequência da anulação dos actos tributários.

04  - Todavia, a Sentença a quo considerou serem indevidos juros indemnizatórios sobre as quantias 
que, ilegalmente, a A.F. arrecadou a título de imposto, por interpretar o n.º 1 do artigo 43º no sentido 
em que a expressão “erro imputável aos serviços” constante dessa norma não abrange a preterição de 
formalidades essenciais por parte destes.

05  - Salvo o devido respeito, e desde logo pelo elemento literal do artigo em mérito, não poderá 
tal interpretação proceder, já que este é suficientemente claro para elucidar o intérprete de que o erro 
imputável ao serviço é qualquer um que implique o pagamento de tributos que venha a ser considerado 
inquinado de ilegalidade.

06  - Por outro lado também a interpretação teleológica e sistemática desse normativo tem sentido 
diverso do adoptado na Sentença em crise: trata -se do contraponto dos juros compensatórios devidos 
ao Estado e imputáveis ao contribuinte pelo atraso no pagamento dos impostos.

07  - Acresce que o artigo 43º da LGT materializa o comando previsto no artigo 22º da Constitui-
ção, prevendo um meio rápido, fácil e cómodo para os interessados obterem ressarcimento dos danos 
presumidos causados pela actuação da Administração.

08  - Assim, os juros indemnizatórios constituem uma prestação devida automaticamente, ex -leges, 
assim que declarada a ilegalidade da liquidação, a significar que o Estado Fisco, em caso de procedência 
(no caso parcial) da impugnação judicial, fica obrigado à imediata e plena reconstituição da legalidade 
do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios a contar 
da data do pagamento até à data devolução do indevido.

09  - Ao assim não decidir, e salvo o devido respeito, o Tribunal a quo interpretou e aplicou incor-
rectamente ao n.º 1 do artigo 43º da LGT e, paralelamente, do artigo 22º da CRP, razão pela qual deverá 
ser revogada e substituída por decisão que reconheça o direito aos juros indemnizatórios relativos às 
liquidações anuladas.

SUBSIDIARIAMENTE E SEM PRESCINDIR
10  - No caso de assim não se entender, então a Sentença a quo padece de nulidade (parcial) por 

omissão de pronúncia.
11  - Com efeito, na lógica da Sentença a quo, o contribuinte só terá direito a juros indemnizatórios 

se a anulação das liquidações provier da demonstração de «erros sobre os pressupostos de facto ou 
de direito que levaram a Administração Fiscal a uma ilegal indefinição da relação jurídica tributária”.

12  - Neste sentido, se a Sentença anulou (e bem) as liquidações em face da preterição de for-
malidade essencial, andou mal, em face do pedido e das causas de pedir da impugnação ao tê -lo feito 
liminarmente, sem mais exame.

13  - Isto porque, o Tribunal a quo absteve -se, perante uma questão formal, de conhecer das ques-
tões substanciais que (repete -se: na lógica interna da sentença) seriam determinantes para conhecer a 
parte do pedido ora em recurso, i.e., deveria ter -se pronunciado sobre se, para além da preterição de 
formalidade essencial detectada, ficaram demonstrados os erros sobre os pressupostos de facto ou de 
direito da liquidação que foram alegados na p.i..

14  - Assim, porque a anulação por via da alínea d) do artigo 99º do CPPT não prejudicava o co-
nhecimento das demais questões suscitadas pelos impugnantes, e porque essas influiriam com o pedido 
relativo aos juros indemnizatórios, o Tribunal a quo deveria — na lógica da sentença — ter apurado a 
ocorrência (ou não) de um erro sobre os pressupostos de facto ou de direito.
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15  - Neste enquadramento, não se tendo a Sentença pronunciado sobre o mérito dos fundamentos 
substanciais vertidos na p.i. está, nessa parte, ferida da nulidade a que se refere na parte final do n.º 1 
do artigo 125º do CPPT, o n.º 2 do artigo 660º e a alínea d) do nº1 do artigo 668º do CPC.

Terminam pedindo que seja revogada a sentença na parte em que indeferiu o pedido relativo aos 
juros indemnizatórios e substituída por outra que os reconheça e, subsidiariamente, que a sentença seja 
declarada nula por omissão de pronúncia, com as legais consequências.

1.5. Não foram apresentadas contra alegações.
1.6. O MP emite Parecer no sentido da improcedência fundamentando -se no seguinte:
«2. Recurso de Nuno Matos Namora e Ernesto Joaquim da Cruz Lareh (fls. 494 e segs.).
A questão objecto do recurso de Nuno Matos Namora e Ernesto Joaquim da Cruz Lareh prende -se 

com a interpretação do conceito de «erro imputável aos serviços» ínsito no art. 43, n.º 1 da Lei Geral 
Tributária, nomeadamente saber se, tal como decidiu a sentença recorrida, se reconduz a um erro sobre 
os pressupostos de facto ou de direito subjacentes à definição do acto tributário stricto sensu, ou seja 
à própria liquidação.

Alegam os recorrentes que o erro imputável ao serviço é qualquer um que implique o pagamento 
de tributos que venha a ser considerado inquinado de ilegalidade.

A nosso ver carecem de razão.
Como se disse no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 09.09.2009, recurso 369/09, a 

expressão erro imputável aos serviços refere -se a “erro” e não a “vício”, o que inculca que quer relevar 
os erros sobre os pressupostos de facto ou de direito que levaram a Administração a uma ilegal definição 
da relação jurídica tributária do contribuinte, não considerando os vícios formais ou procedimentais 
que, ferindo, embora, de ilegalidade o acto, não implicam, necessariamente, uma errónea definição da-
quela relação (cf. ainda neste sentido os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 27.06.2007, 
recurso 80/07, de 21.01.2009 recurso 945/08, e de 1.10.2008, recurso 244/08, todos in www.dgsi.pt e 
ainda Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT anotado, 4 edição, pág. 293).

Esta é, aliás, como refere Jorge Lopes de Sousa, ob. citada a fls. 295 «uma restrição que se 
compreende. Na verdade, a existência de vícios de forma ou incompetência significa que houve uma 
violação de direitos procedimentais dos administrados e por isso, justifica -se a anulação do acto por 
estar afectado de ilegalidade.

Mas, o reconhecimento judicial de um vício daqueles tipos não implica a existência de qualquer 
vício na relação jurídica tributária, isto é, qualquer juízo sobre o carácter indevido da prestação pecu-
niária cobrada pela administração tributária com base no acto anulado, limitando -se a exprimir a des-
conformidade com a lei do procedimento adoptado para a declarar ou cobrar ou a falta de competência 
da autoridade que a exigiu.

Ora, é inquestionável que, quando se detecta um vício respeitante à relação jurídica tributária, se 
impõe a atribuição de uma indemnização ao contribuinte, pois a existência desse vício implica a lesão 
de uma situação jurídica subjectiva, consubstanciada na imposição ao contribuinte da efectivação de 
uma prestação patrimonial contrária ao direito.

Por isso, justifica -se que, nestas situações, não havendo dúvidas em que a exigência patrimonial 
feita ao contribuinte implica para ele um prejuízo não admitido pelas normas fiscais substantivas, se 
dê como assente a sua existência e se presuma o montante desse prejuízo, fazendo -se a sua avaliação 
antecipada através da fixação de juros indemnizatórios a favor daquele.

Porém, nos casos em que o vício que leva à anulação do acto é relativo a uma norma que regula 
a actividade da Administração, aquela nada revela sobre a relação jurídica fiscal e sobre o carácter 
indevido da prestação, à face das normas fiscais substantivas».

O erro imputável aos serviços deve, pois, ser entendido como erro relativo ao apuramento da 
situação tributária do contribuinte não abrangendo os vícios formais ou procedimentais.

Mas os recorrentes invocam, ainda, subsidiariamente, nulidade da decisão recorrida por omissão 
de pronúncia.

Alegam que o Tribunal a quo se absteve, perante uma questão formal, de conhecer das questões 
substanciais que seriam determinantes para conhecer a parte do pedido em recurso, e deveria ter -se 
pronunciado sobre se, para além da preterição de formalidade essencial detectada, ficaram demonstra-
dos os erros sobre os pressupostos de facto ou de direito da liquidação que foram alegados na petição 
inicial.

Também aqui não deverá proceder a argumentação dos recorrentes.
Com efeito, nos termos do art. 660º do Código de Processo Civil, que versa sobre os deveres de 

cognição do Tribunal, o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões que as partes tenham subme-
tido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

Dispõe por outro lado o n.º 2 do mesmo normativo que o juiz «não pode ocupar -se senão das 
questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de 
outras».
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Só ocorre, pois, omissão de pronúncia susceptível de demandar a nulidade de sentença ou acórdão, 
nos termos dos arts. 660º n.º 2 e 668º n.º 1 alínea d) do CPC, quando o Tribunal deixe de se pronunciar 
sobre questão submetida pelas partes à sua apreciação e decisão e que se não mostre prejudicada pelo 
conhecimento e decisão porventura dado a outras.

O que não é o caso dos autos pois que, tendo a sentença recorrida julgado verificar -se preterição 
de formalidade legal que determinava a anulação da liquidação, ficava prejudicada, por razões de ordem 
lógica que impunham o conhecimento prioritário de tal vício, a análise dos demais argumentos aduzidos 
na petição inicial, nomeadamente os relativos a um hipotético erro no apuramento do imposto com base 
na extrapolação para 1991 do volume de negócios fixado relativamente a 1992.

Improcederá, pois, a arguida nulidade.»
1.7. Os vistos legais constam já dos autos, pelo que cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Na sequência do despacho de reversão, os ora impugnantes, citados em 07 -12 -2001 e 11 -12 -2001, 

requereram, em 07 -01 -2002 (fls. 454 dos autos), a revisão da matéria colectável, pedido que foi in-
deferido por despacho do Sr. Director de Finanças da Direcção de Finanças de Vila Real, datado de 
29 -01 -2002, com o teor que se transcreve:

«Nos termos do nº1 do art. 91º da LGT, o pedido de revisão da fixação da matéria colectável 
por métodos indirectos deve ser apresentado no prazo de 30 dias, contados da data da notificação da 
decisão. No caso concreto, essa notificação foi emitida em 08/05/1996 e a apresentação do pedido de 
revisão somente em 07/01/2002.

O prazo para requerer, previsto no art. 91º em causa, é peremptório e de caducidade, vertendo 
directamente da lei, razão pela qual é improrrogável, fazendo o seu decurso precludir o direito de re-
clamar, sendo a apresentação extemporânea de reconhecimento oficioso, até à decisão final.

Acresce referir, que os responsáveis subsidiários Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e Er-
nesto Joaquim Pinto Tomás da Cruz Lareth, somente poderão defender -se da fixação (por a devedora 
principal MST — Actividades Turísticas e Hoteleiras, Lda. o não ter feito antes), pelo accionamento 
dos mecanismos da reclamação graciosa e ou impugnação judicial contra a liquidação por força da 
declaração da reversão prevista no art. 159º do C.P.P.T., como decorre da apreciação conjunta do n.º 4 
do art. 22º e n.º 5 do art. 86º, ambos da L.G.T. e alínea c) do art. 102º do C.P.P.T.

Nestes termos, cumpre -me, na qualidade de órgão da administração tributária referido no n.º 1 
do art. 91º da LG T reconhecer o pedido em causa foi apresentado para além do prazo legalmente es-
tabelecido no mesmo dispositivo legal, razão pela qual não se encontram reunidos os requisitos legais 
para a sua apreciação, pelo que, consequentemente, mando arquivar o presente processo sem qualquer 
decisão, mantendo -se para todos os efeitos a fixação da matéria colectável por métodos indirectos antes 
efectuada.»  - fls. 459.

2. Esta decisão foi notificada aos ora impugnantes em 07 -02 -2002 — fls. 461 dos autos — por 
ofício datado de 01 -02 -2002, com o seguinte teor:

«Ficam V Exas. notificados do despacho de indeferimento de 02/01/29, (...), relativamente ao 
pedido de revisão de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e Imposto sobre o Valor 
Acrescentado do ano de 1991, nos termos do n.º 1 do art. 91º da L.G.T., por ter sido considerado que 
houve apresentação extemporânea do pedido.

Esta decisão não é susceptível de impugnação judicial autónoma, nem de recurso hierárquico, 
sem prejuízo do direito de reclamação ou impugnação do acto tributário da liquidação, nos termos e 
fundamentos previstos no Código de Procedimento e de Processo Tributário.»  - fls. 633 dos autos.

3. O Imposto sobre o Valor Acrescentado liquidado nos períodos em causa nos autos – 3º e 
4º trimestre de 1991 e 1º, 2º e 3º trimestres de 1992 – resultou: a) da fixação de volume de negócios 
para o ano de 1992; b) da extrapolação para o ano de 1991 do volume de negócios fixado para o ano 
de 1992; c) não consideração do Imposto sobre o Valor Acrescentado deduzido nas D.P. relativamente 
a 1991 e 1992 por não terem sido exibidos os documentos de suporte do respectivo imposto.

3.1. A sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a impugnação deduzida, por um lado, 
anulou a liquidação de IVA do ano de 1991 e, por outro, julgou -a improcedente quanto ao pedido de 
juros indemnizatórios aos impugnantes.

Para tanto e em síntese, entendeu -se na sentença que, na parte em que vinha impugnada a liqui-
dação, foi preterida formalidade essencial, dado que a AT não poderia ter recusado o pedido de revi-
são da matéria colectável deduzido pelos ora recorrentes/recorridos, com fundamento na respectiva 
extemporaneidade, sendo que tal prazo se conta a partir da notificação do devedor principal e que, na 
parte relativa à questão dos juros indemnizatórios, os vícios decorrentes da violação de formalidades 
essenciais não se encontrariam abrangidos no conceito de erro imputável aos serviços, pelo que os 
juros pedidos não são devidos.

3.2. Do assim decidido discordam os recorrentes, sustentando (Conclusões 1ª a 9ª) que os juros 
indemnizatórios constituem uma prestação devida automaticamente, ex lege, assim que declarada a 
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ilegalidade da liquidação, a significar que o Estado Fisco, em caso de procedência (no caso parcial) da 
impugnação judicial, fica obrigado à imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou situação 
objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios a contar da data do pagamento 
até à data devolução do indevido, pelo que, ao não decidir assim, a sentença recorrida interpretou e 
aplicou incorrectamente ao n.º 1 do artigo 43º da LGT e, paralelamente, do artigo 22º da CRP.

E a título subsidiário, os recorrentes vêm, ainda, nas Conclusões 10ª a 15ª, arguir a nulidade da 
sentença com fundamento em omissão de pronúncia, uma vez que, para além da questão relativa à 
preterição de formalidade essencial, teriam ficado por conhecer os erros sobre os pressupostos de facto 
ou de direito da liquidação que foram alegados na petição inicial.

3.3. Para além da apreciação (se for caso disso) da invocada nulidade da sentença, a questão a 
decidir consiste, portanto, em saber se no caso de anulação de acto de liquidação com fundamento em 
vício de forma decorrente de preterição de formalidade essencial deve ou não haver lugar a pagamento 
de juros indemnizatórios por parte da Administração Tributária.

4.1. Ora, a esse propósito, o acórdão desta Secção, proferido em 17/3/2010, no rec. n.º 999/09 
(processo em que, sendo intervenientes as mesmas partes, estava em causa a liquidação de IRC de 
1991, também liquidada na mesma data da presente liquidação do IVA e que, aliás, foi o acórdão fun-
damento invocado no acima referido recurso para o Pleno), pronunciou -se no sentido de que estamos 
perante juros indemnizatórios que «se encontram previstos nos artigos 24º do CPT (aplicável no caso 
“sub judice”) e 43º n.º 1 da LGT, sendo que em ambos os casos se alude a erro imputável aos serviços 
e não a vícios, enquadrando -se na matéria de responsabilidade civil extracontratual, tendo guarida 
constitucional no artigo 22º da CRP.»

E, na verdade, se assim é, então, tendo em conta esse enquadramento normativo/constitucional 
e como a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender de forma reiterada e uniforme, 
tais «juros indemnizatórios não são devidos quando a impugnação do acto de liquidação procede com 
fundamento em vício de forma, no caso em apreço de natureza procedimental por preterição de for-
malidade essencial – cfr. acórdãos de 5/5/99, 17/11/04, 1/10/08 e 29/10/08, nos recursos nºs. 5557A, 
772/04, 244/08 e 29/10/08.»

É que, como escreve Jorge Lopes de Sousa na anotação 5 ao artigo 61º do CPPT, anotado e co-
mentado, 5ª a fls. 472, «A utilização da expressão “erro” e não “vício” ou “ilegalidade” para aludir 
aos factos que podem servir de base à atribuição de juros, revela que se teve em mente apenas os vícios 
do acto anulado a que é adequada essa designação, que são o erro sobre os pressupostos de facto e o 
erro sobre os pressupostos de direito.

Com efeito, há vícios dos actos administrativos e tributários a que não é adequada tal designação, 
nomeadamente os vícios de forma e a incompetência, pelo que a utilização daquela expressão “erro” 
tem um âmbito mais restrito do que a expressão “vício”.

Por outro lado, é usual utilizar -se a expressão “vícios” quando se pretende aludir genericamente 
a todas as ilegalidades susceptíveis de conduzirem à anulação dos actos, como é o caso dos arts. 101º 
(arguição subsidiária de vícios) e 124º (ordem de conhecimento dos vícios na sentença) ambos deste 
Código.

Por isso, é de concluir que o uso daquela expressão “erro”, tem um alcance restritivo do tipo de 
vícios que podem servir de base ao direito a juros indemnizatórios.

Esta é, aliás, uma restrição que se compreende. Na verdade, a existência de vícios de forma ou 
incompetência significa que houve uma violação de direitos procedimentais dos administrados e por 
isso, justifica -se a anulação do acto por estar afectado de ilegalidade.

Mas, o reconhecimento judicial de um vício daqueles tipos não implica a existência de qualquer 
vício na relação jurídica tributária, isto é, qualquer juízo sobre o carácter indevido da prestação pe-
cuniária cobrada pela administração tributária com base no acto anulado, limitando -se a exprimir a 
desconformidade com a lei do procedimento adoptado para a declarar ou a falta de competência da 
autoridade que a exigiu.

Ora, é inquestionável que, quando se detecta um vício respeitante à relação jurídica tributária, 
se impõe a atribuição de uma indemnização ao contribuinte, pois a existência de esse vício implica a 
lesão de uma situação jurídica subjectiva, consubstanciada na imposição ao contribuinte da efectivação 
de uma prestação patrimonial contrária ao direito.

Por isso, justifica -se que, nestas situações, não havendo dúvidas em que a exigência patrimonial 
feita ao contribuinte implica para ele um prejuízo não admitido pelas normas fiscais substantivas, se 
dê como assente a sua existência e se presuma o montante desse prejuízo, fazendo -se a sua avaliação 
antecipada através da fixação de juros indemnizatórios a favor daquele.

Porém, nos casos em que o vício que leva à anulação do acto é relativo a uma norma que regula 
a actividade da Administração, aquela nada revela sobre a relação jurídica fiscal e sobre o carácter 
indevido da prestação, à face das normas fiscais substantivas.
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Nestes casos, a anulação do acto não implica que tenha havido uma lesão da situação jurídica 
substantiva e, consequentemente, da anulação não se pode concluir que houve um prejuízo que mereça 
reparação.

Por isso se justifica que, nestas situações, não se comprovando a existência de um prejuízo, 
não se presuma o seu valor, fixando juros indemnizatórios, mas apenas se deva restituir aquilo que 
foi recebido, o que poderá constituir já um benefício para o contribuinte, perante a realidade da sua 
situação tributária.

Trata -se de uma solução equilibrada, inclusivamente no domínio processual. Na verdade, perante 
o simples reconhecimento judicial de um vício de forma ou de incompetência fica -se na dúvida sobre se 
estavam reunidos os pressupostos de facto e de direito de que a lei faz depender o pagamento de uma 
prestação tributária; se essa dúvida é um motivo suficiente para não exigir uma deslocação patrimo-
nial do contribuinte para a Fazenda Pública (justificando a restituição da quantia paga) também, por 
identidade de razão, será suporte bastante para não impor uma deslocação patrimonial efectiva em 
sentido inverso (pagamento de uma indemnização); verdadeiramente, a regra aplicável, a mesma em 
ambos os casos, é a de não impor deslocações patrimoniais sem uma prova positiva da existência de 
uma situação, ao nível da relação tributária, em que elas devem ocorrer.

Assim, compreende -se que, nos casos em que há uma anulação de um acto administrativo ou de 
liquidação por não se verificarem os pressupostos de facto ou de direito em que devia assentar, casos 
em que há a certeza de que a prestação patrimonial foi indevidamente exigida, seja atribuída uma 
indemnização (no caso sob a forma de juros), e não seja feita idêntica atribuição nos casos em que a 
decisão judicial não implica a antijuricidade material da exigência daquela prestação.

Isto não significa, que, na sequência de uma anulação judicial originada em vício de forma ou 
incompetência, o contribuinte que se sinta lesado nos seus direitos patrimoniais, esteja legalmente 
impedido de exigir judicialmente a reparação a que se julgue com direito, que lhe é assegurado não 
só pela Constituição (art. 22º da CRP), como pela lei ordinária (Decreto -Lei n.º 48051, de 21 -11 -67), 
pois neste se faz equivaler ilegalidade a ilicitude (art. 6º deste diploma).

Para obter esta reparação, porém, o contribuinte terá de fazer, em processo próprio, a demons-
tração da existência do direito a essa indemnização, à face das regras gerais da responsabilidade civil 
extracontratual, não havendo qualquer norma constitucional ou legal que imponha que, em todos os 
casos de anulação de actos administrativos, se presumam os prejuízos, como está ínsito nas normas 
que prevêem a atribuição de juros indemnizatórios”.».

4.2. Mas, no caso vertente, será ainda e fundamentalmente por outra razão que o formulado pedido 
de juros indemnizatórios há -de improceder.

Com efeito, no acórdão do Pleno proferido a 17/3/2011, a fls. 630 a 636, confirmou -se «a sentença 
na parte em que admitiu o pedido de revisão da matéria colectável, sendo todavia a liquidação ineficaz 
quanto aos recorrentes, que não anulável».

Ora, se assim é, e se ocorre a ineficácia da liquidação em relação aos recorrentes, também não há 
nesta fase, perante tal ineficácia, lugar aos peticionados juros indemnizatórios.

Pelo que, com esta fundamentação, é de confirmar a sentença recorrida na medida em que denegou 
a atribuição de juros indemnizatórios aos impugnantes.

5. Por último, a título subsidiário, os impugnantes vêm ainda arguir a nulidade da sentença com 
fundamento em omissão de pronúncia, uma vez que, para além da questão relativa à preterição de 
formalidade essencial, teriam ficado por conhecer os erros sobre os pressupostos de facto ou de direito 
da liquidação que foram alegados na petição inicial.

Não procede, todavia, essa arguição.
De harmonia com o disposto no artigo 125º do CPPT constitui nulidade da sentença a falta de 

pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar.
Essa nulidade está em correspondência directa com o dever imposto no artigo 660º, n.º 2 do CPC, 

na falta de norma do CPPT sobre os deveres de cognição do Tribunal, de acordo com o qual “o juiz 
deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas 
cuja decisão estava prejudicada pela solução dada a outras.”.

Ora, tendo a sentença recorrida julgado verificar -se preterição de formalidade legal que determinava 
a anulação da liquidação, ficava prejudicada, por razões de ordem lógica que impunham o conhecimento 
prioritário de tal vício, a análise dos demais argumentos aduzidos na petição inicial.

Improcedem, desta forma, todas as conclusões do recurso interposto pelos impugnantes.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso interposto pelos impugnantes, confirmando-

-se, nessa medida, com a presente fundamentação, a sentença recorrida.
Custas a cargo dos recorrentes, fixando -se a procuradoria devida em 1/6.

Lisboa, 8 de Junho de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques 
da Silva. 
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 Acórdão de 15 de Junho 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 37/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Maria José Tomás Ruivo e outros.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. António Calhau.

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

I – Maria José Tomás Ruivo, e outros, recorridos nos presentes autos, tendo sido notificados do 
acórdão proferido a fls. 349/363, vêm, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 666.º e 667.º do CPC, 
requerer a sua aclaração, nos termos e com os fundamentos seguintes:

1. Como se pode ler na parte injuntiva do aresto:
“(…)
Razão por que, tendo sido efectuadas em desrespeito das supracitadas normas, as notificações em 

causa não poderão produzir efeitos em relação aos impugnantes, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do 
CPPT, constituindo preterição de formalidade, de que deriva não a ilegalidade do acto de liquidação 
de imposto subsequente, mas a sua ineficácia, devendo a avaliação ser notificada com observância 
das formalidades legais.

Por último, importa referir que não é possível ao STA conhecer da invocada prescrição da pres-
tação tributária, à míngua dos elementos pertinentes, sendo que todas as demais questões suscitadas 
se mostram prejudicadas.

Além de que não tem aplicação, no caso, o mecanismo previsto no art.º 684 -A do CPC, pois se, 
como dizem os recorridos, os fundamentos em causa não foram apreciados, então a parte vencedora 
 - os impugnantes  - em nada decaíram, como o exige o preceito em causa.

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, julgando todavia a liqui-
dação ineficaz.”.

2. A circunstância de no douto aresto se ter declarado que a preterição em causa não gera a ilega-
lidade, mas antes a ineficácia do acto de liquidação, é susceptível, assim o cremos, de gerar dúvidas 
quanto às consequências do doutamente decidido.

3, Podendo tais dúvidas agravar os interesses da recorrida gerando outras disputas, entende a 
Recorrente que se impõe a aclaração.

4. Importa ter presente que, conforme decorre dos autos, os Impugnantes, aqui Recorridos, pro-
cederam já ao pagamento do imposto decorrente da liquidação aqui considerada ineficaz.

Pois bem,
5. Resultando do douto acórdão que a liquidação é ineficaz, não pode, certamente, deixar de se 

entender que a mesma é insusceptível de produzir quaisquer efeitos relativamente aos Impugnantes, e 
entre esses efeitos deve considerar -se, naturalmente, a obrigação de pagamento.

5.1. Se pagamento de imposto pressupõe a sua liquidação, e sendo esta ineficaz, o montante pago 
pelos Impugnantes ora recorridos deverá ser restituído.

6. Não deve, aliás, ser outro o entendimento quando este Tribunal Superior entende não ser de 
aplicar in casu o dispositivo constante do artigo 684.º -A do CPC relativamente aos demais fundamen-
tos invocados pelos Impugnantes, uma vez que estes em nada decaíram. Para se considerar que não 
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decaimento, ter -se -á certamente entendido que não existe, sem liquidação, a obrigação de pagamento. 
Caso contrário, haveria de se entender que na prática os Impugnantes viram precludir a faculdade de 
ver declarada extinta a obrigação, pelas razões invocadas, e não apreciadas, atenta a dissonância das 
decisões judiciais proferidas.

7. E se de facto estes em nada decaíram, e sendo a consequência desses fundamentos a devolução 
do montante por si indevidamente pago, entendemos que o douto acórdão deve ser aclarado no sentido 
de não se poder duvidar que, além de a avaliação dever ser validamente notificada com observância 
das formalidades legais, deverá ainda ser restituído aos Impugnantes o montante por si pago até que, 
no termo do procedimento de liquidação em causa, estes venham (eventualmente) a ser validamente 
notificados da respectiva liquidação.

8. Assim não se entendendo, haveria de se concluir, por absurdo, que os Impugnantes, para além 
de não terem visto apreciadas razões legitimamente invocadas no exercício do seu direito de acção, 
acabariam por ser prejudicados por terem razão quanto à invocada preterição de formalidades. Haveriam 
que aguardar uma nova notificação mantendo -se desembolsados das importâncias pagas a despeito da 
ineficácia do facto “constitutivo”. Não pode ser.

Nestes termos e nos mais de Direito com o douto suprimento de Vexas., que se solicita, requer -se 
a aclaração do douto Acórdão no sentido de se afastar qualquer dúvida que uma das consequências da 
sua prolação é a obrigação da restituição do montante pago pelos Impugnantes.

Notificada a Fazenda Pública, a mesma nada disse.
Vêm os autos à conferência, com dispensa de vistos.
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.

Todavia, 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 a decisão da Mma. Juíza “a quo” que, considerando ter ocorrido vício procedimental na notificação 
do acto da 2.ª avaliação, tomado como base para a liquidação impugnada, e gerador da sua ilegalidade, 
anulou esta liquidação era, ou não, correcta.

Tendo -se concluído, então, no aresto cuja aclaração aqui se pretende, que, de facto, as notificações 
em causa, por preterição de formalidade que se assinalou, não poderiam produzir efeitos em relação 
aos impugnantes.

Só que daí, contrariamente ao decidido em 1.ª instância, a falta de notificação do acto destacável 
apenas poderia afectar a sua eficácia, e não a invalidade dos actos subsequentes, incluindo nestes o 
acto de liquidação de imposto, impondo -se, assim, que a avaliação efectuada seja notificada com ob-
servância das formalidades legais.

Contra tal entendimento se insurgem agora os recorridos, pedindo que se ordene também a restitui-
ção do montante já pago em consequência da declaração de ineficácia do acto de liquidação, não porque 
não tenham percebido o alcance da decisão ou ela não resulte clara do aresto [Com efeito, basta atentar 
na seguinte passagem do mesmo. “…a alegada omissão, a verificar -se, (como adiante se veio a consi-
derar que se verificava) não determinará a invalidade da liquidação do imposto, mas a sua ineficácia, 
devendo a avaliação ser notificada com observância das formalidades legais e, caso haja impugnação 
da avaliação e seja julgada procedente, a liquidação, então, cairá; caso contrário, ou à míngua de 
impugnação, a liquidação tornar -se -á eficaz.”], mas porque defendem que essa consequência também 
deve resultar daquela, o que, sem qualquer margem para dúvidas, não resulta, nem podia resultar, do 
teor do acórdão, uma vez que só em caso de anulação do acto impugnado, por invalidade do mesmo, 
se poderia equacionar tal consequência e a legalidade do acto não foi ainda sequer apreciada.

Ora, podem os recorridos não concordar com a decisão, mas isso nada tem a ver com a necessidade 
de esclarecimento ou aclaração do acórdão.
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E, 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.

III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em indeferir o requerido.

Custas pelos recorridos, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 UC (s).

Lisboa, 15 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 15 de Junho de 2011.

Assunto:

Reclamação para a conferência. Despacho de não admissão de recurso por oposição 
de acórdãos. Falta de identidade substancial de situações de facto.

Sumário:

 I — A oposição de soluções jurídicas justificativa do recurso por oposição de acórdãos 
pressupõe identidade substancial das situações fácticas, entendida esta não como 
uma total identidade dos factos mas apenas como a sua subsunção às mesmas 
normas legais (JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário Anotado e Comentado, vol. II, p. 809).

 II — Não havendo entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como fundamento 
nem identidade substancial das situações fácticas, nem a requerida identidade de 
hipótese normativa, pois que as normas jurídicas aplicáveis e aplicadas num e 
noutro caso são diversas, é de confirmar o despacho de não admissão do recurso 
por oposição de acórdãos.

Processo n.º 1054/10 -30.
Recorrente: PRAEDIUM SGPS, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1  - PRAEDIUM SGPS, SA, recorrente nos presentes autos, vem reclamar para a Conferência do 

despacho da relatora de fls. 414, frente e verso, dos autos que não lhe admitiu o recurso para o Pleno da 
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo do Acórdão deste Tribunal de 
9 de Fevereiro de 2011, proferido nos presentes autos (a fls. 362 a 378), com fundamento em oposição 
com o Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de 24 de Outubro de 2007, proferido 
no processo n.º 0244/07.

O reclamante fundamenta a reclamação nos termos de fls. 431 a 444 dos autos (que aqui se dão 
por reproduzidas), procurando demonstrar que, ao contrário do julgado no sindicado despacho, há en-
tre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento identidade substancial de situações fácticas, pois que 
entende ser irrelevante para a aferição da oposição de acórdãos, se a execução fiscal foi instaurada 
antes ou depois da entrada em vigor da LGT, havendo identidade em relação “a questão fundamental 
de direito”, sendo esta o ponto de referência para aferir da existência ou não de oposição de decisões 
e termina pedindo a revogação do douto Despacho aqui reclamado e o prosseguimento da legal e 
ulterior tramitação processual do presente recurso por oposição de acórdãos.

2  - Contra -alegou a Fazenda Pública, nos termos de fls. 445 e 447 (que aqui se dão por reproduzi-
dos), procurando demonstrar que não apenas as situações fácticas subjacentes aos acórdãos em alegado 
confronto não são substancialmente idênticas como também não é idêntico o regime jurídico aplicável 
e aplicado pelos acórdãos, concluindo no sentido de que embora pronunciando -se em Acórdão como, 
parece ser direito da Reclamante, deve a reclamação ser indeferida e o douto Despacho Reclamado 
confirmado.

Cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
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3  - Questão a decidir
É a de saber se o despacho recorrido  - de não admissão do recurso por oposição de acórdãos, 

interposto ao abrigo do artigo 284.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)  - fez 
correcta interpretação e aplicação da lei, ou se devia o recurso ter sido admitido.

4  - Apreciando
4.1 Da não admissão do recurso
Pretende o reclamante que seja revogado o despacho de não admissão do recurso que oportu-

namente apresentou e substituído por outro que ordene o prosseguimento dos autos nos seus normais 
termos, não se conformando com a decisão constante do despacho reclamado de não admissão do 
recurso, que é do seguinte teor:

«Entendo não haver oposição juridicamente relevante entre o acórdão recorrido e o acórdão fun-
damento, porquanto as situações fácticas que lhes subjazem não são substancialmente idênticas.

De facto, no acórdão recorrido a instauração da execução, porque anterior à entrada em vigor da 
LGT, interrompeu a prescrição. Mas esse efeito interruptivo deixou de relevar a partir de 1.1.99, data 
da entrada em vigor desta lei, pelo facto de o n.º 1 do art. 49.º da LGT ao tempo vigente o não prever 
como facto interruptivo. Mas os efeitos interruptivos da reclamação e impugnação perduraram, por-
que previstos como interruptivos estavam tanto na LGT como no CPT. No acórdão fundamento, pelo 
contrário, a instauração da execução é posterior à entrada em vigor da LGT, razão pela qual desde logo 
irreleva, não havendo de considerar o seu efeito.

Pelo exposto, julgo inverificada a oposição juridicamente relevante entre o acórdão recorrido e 
o acórdão fundamento e, em consequência, ao abrigo da 1.ª parte do n.º 5 do artigo 284.º do CPPT, 
julgo findo o recurso.

Custas do incidente pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 2 UC.
Notifique.
Lx, 14 de Abril de 2011.»
Vejamos, pois.
Constitui jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal (cfr, entre muitos outros, o Acórdão 

do Pleno da Secção de 18 de Maio de 2011, rec. n.º 118/11, que aqui acompanharemos) que a admis-
sibilidade dos recursos por oposição de acórdãos, tendo em conta o regime previsto nos artigos 27.º, 
alínea b) do ETAF e 152.º do CPTA, depende da satisfação dos seguintes requisitos:

 - existir contradição entre o acórdão recorrido e o acórdão invocado como fundamento sobre a 
mesma questão fundamental de direito;

 - a decisão impugnada não estar em sintonia com a jurisprudência mais recentemente consolidada 
do Supremo Tribunal Administrativo.

E tem -se igualmente entendido, relativamente à caracterização da questão fundamental sobre a 
qual deve existir contradição de julgados, que devem adoptar -se os critérios já firmados no domínio 
do ETAF de 1984 e da LPTA, para detectar a existência de uma contradição, ou seja,

 - identidade da questão de direito sobre que recaíram os acórdãos em confronto, que supõe estar-
-se perante uma situação de facto substancialmente idêntica; 

 - que não tenha havido alteração substancial na regulamentação jurídica;
 - que se tenha perfilhado, nos dois arestos, solução oposta;
 - e que a oposição deverá decorrer de decisões expressas, não bastando a pronúncia implícita ou 

a mera consideração colateral, tecida no âmbito da apreciação de questão distinta (cfr. Acórdãos do 
Pleno desta Secção do STA de 26/9/2007, 14/7/2008 e de 6/5/2009, recs n.ºs 452/07, 616/07 e 617/08, 
respectivamente).

A alteração substancial da regulamentação jurídica relevante para afastar a existência de oposição 
de julgados verifica -se «sempre que as eventuais modificações legislativas possam servir de base a 
diferentes argumentos que possam ser valorados para determinação da solução jurídica» (v. acórdãos do 
Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA de 19/6/96 e de 18/5/2005, proferidos nos recursos 
n.ºs 19532 e 276/05, respectivamente).

Por outro lado, a oposição de soluções jurídicas pressupõe identidade substancial das situações 
fácticas, entendida esta não como uma total identidade dos factos mas apenas como a sua subsunção às 
mesmas normas legais (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário Anotado e Comentado, vol. II, pág. 809, e acórdão do STJ de 26/4/95, no recurso n.º 87156).

No caso dos autos, não há entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como fundamento  - o 
Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de 24 de Outubro de 2007, proferido no processo 
n.º 0244/07  - nem identidade substancial das situações fácticas, o que desde logo motivou a rejeição do 
recurso por despacho da relatora, nem se verifica a também requerida identidade de hipótese normativa, 
pois que as normas jurídicas aplicáveis e aplicadas num e noutro caso são diversas.

Como se consignou no despacho recorrido, no acórdão recorrido a instauração da execução, 
porque anterior à entrada em vigor da LGT, interrompeu a prescrição, enquanto no acórdão funda-
mento tal interrupção não se verificou em razão da instauração da execução, pois que esta teve lugar 
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em data posterior à entrada em vigor da LGT, razão pela qual desde logo irreleva, não havendo de 
considerar o seu efeito. Acresce que, enquanto no acórdão recorrido a reclamação graciosa deduzida 
o foi em data anterior à da entrada em vigor da Lei Geral Tributária, embora tenha mantido os seus 
efeitos interruptivos para além da entrada em vigor desta, no acórdão fundamento esta interrupção 
apenas teve lugar já após a entrada em vigor daquela lei, aplicando -se -lhe, pois, ab initio, o disposto 
no n.º 1 do artigo 49.º da LGT na sua redacção original (e não primariamente o disposto no CPT, como 
no acórdão fundamento).

Em razão da diversidade substancial de situações fácticas, manifesto é não haver entre os acórdãos 
oposição sobre a mesma questão fundamental de direito, pois que esta pressupõe aquela.

E em bom rigor não há, sequer, oposição de soluções jurídicas perfilhadas nos acórdãos em 
confronto, pura e simplesmente porque as situações de facto determinantes dos julgados num e noutro 
caso as justificam plenamente.

Improcede, assim, a reclamação deduzida, sendo de confirmar o despacho de não admissão do 
recurso.

 - Decisão  -
6  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em indeferir a reclamação e confirmar o despacho reclamado.
Custas pelo reclamante, fixando -se a taxa de justiça em 3 UCs.

Lisboa, 15 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva — (relatora) — António Calhau — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 22 de Junho de 2011.

Assunto:

Recurso de revista. Admissibilidade.

Sumário:

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, o recurso de revista pode 
ser interposto, excepcionalmente, de decisões proferidas em segunda instância, pelo 
TCA, não sendo admissível a sua interposição de acórdão proferido pela Secção do 
Contencioso Tributário do STA, em segundo grau de jurisdição.

Processo n.º 125/11 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa.
Recorrido: Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Notificada do acórdão de 2/3/2011 (constante de fls. 241 a 249), a Câmara Municipal de 

Lisboa, dele interpôs «recurso excepcional de revista para o Plenário da Secção de Contencioso Tri-
butário deste Supremo Tribunal, ao abrigo do disposto nos artigos 150º e 148º, do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos, aplicáveis ao processo judicial tributário por força da alínea c), do 
artigo 2º, do Código de Procedimento e de Processo Tributário», formulando, para tanto, as respectivas 
Conclusões, constantes de fls. 262 e sgts..

1.2. No seguimento, foi proferido pelo relator, em 30/3/2011, o despacho de teor seguinte:
«De acordo com o disposto no n.º 1 do art. 150º do CPTA, o recurso de revista pode ser interposto, 

excepcionalmente, de decisões proferidas em segunda instância, pelo T.C.A.
O que não sucede no caso dos autos, visto que o acórdão de que se pretende recorrer foi proferido 

pela Secção do Contencioso Tributário deste STA.
Nestes termos, não admito o recurso interposto pelo requerimento de fls. 255 e sgts.
Custas do incidente, com taxa mínima».
1.3. Notificada deste despacho e com ele não se conformando, a Câmara Municipal de Lisboa 

veio, em 14/4/2011, «ao abrigo do disposto no artigo 688º, do Código de Processo Civil, aplicável ao 
processo judicial tributário por força da alínea e), do artigo 2º, do Código de Procedimento e de Processo 
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Tributário, reclamar para o Plenário da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal», 
formulando as respectivas alegações e terminando com as Conclusões seguintes:

1ª  - A presente reclamação tem por objecto o douto Despacho proferido em 30 de Março de 2011, 
pelo Exmo. Conselheiro Relator, o qual rejeitou o recurso excepcional de revista interposto contra o 
douto Acórdão proferido por este Supremo Tribunal em 2 de Março de 2011, para apreciação da questão 
decidenda, relativa à aplicação da suspensão do prazo prescricional previsto no n.º 4, do artigo 49º, da 
Lei Geral Tributária, aos casos de reclamação do acto do órgão de execução fiscal que se processem 
nos próprios autos de execução fiscal.

2ª  - A reclamante considera que o douto despacho reclamado padece de erro sobre os pressupostos 
de direito, na medida em que veda a possibilidade de recurso contra uma decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Administrativo em segunda instância, com exclusivo fundamento em matéria de direito, nos 
termos do disposto na alínea b), do artigo 26º, do ETAF.

3ª  - O douto despacho reclamado rejeitou o presente recurso com fundamento na inaplicabilidade 
do meio processual previsto no artigo 150º, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, ao 
Acórdão recorrido.

4ª  - Porque a lei processual define um segundo grau de jurisdição para apreciação da decisão 
proferida pelo tribunal tributário de 1ª instância, atribuindo competência à Secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo para apreciação dos recursos que versem apenas sobre 
matéria de direito (cfr. alínea b), do artigo 26º do ETAF e n.º l, do artigo 280º, do C.P.P.T.), o recurso 
interposto contra a sentença proferida em 30 de Setembro de 2010 foi dirigido à Secção de Contencioso 
Tributário, do Supremo Tribunal Administrativo.

5ª  - Se é certo que o n.º l, do artigo 150º, do C.P.T.A. consubstancia um meio processual aplicável 
ao contencioso administrativo, há que considerar dois aspectos:

a) O Código de Processo nos Tribunais Administrativos é aplicável subsidiariamente ao processo 
judicial tributário, por força do disposto na alínea c), do artigo 2º, do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário;

b) No contencioso tributário a repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo 
e o Tribunal Central Administrativo resulta dos artigos 26º e 38º, do ETAF, na revisão de 2002.

6ª  - Mais do que os pressupostos formais há que relevar que o recurso a este meio processual excep-
cional, pressupõe a existência de uma decisão em segunda instância 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.

7ª  - A letra da lei excluiria, à partida, a aplicação desta disposição legal ao processo judicial tri-
butário; no entanto, a Jurisprudência mais recente deste Supremo Tribunal tem admitido o recurso a 
esta forma processual em processos de contencioso tributário.

8ª  - As razões subjacentes à extensão do presente meio processual ao contencioso tributário e, bem 
assim, o respeito pelo princípio pro actione justificam igualmente a admissão deste meio processual no 
caso sub judice porque, no contencioso tributário, o Supremo Tribunal Administrativo é competente 
para apreciar em segunda instância os recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com 
único fundamento em questões de direito.

9ª  - Negar a possibilidade de recurso ao presente meio processual quando a questão decidenda 
se afigura claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, revestindo uma importância 
jurídica fundamental, não só para o caso em apreço nos presentes autos, mas também para todos os 
casos em que futuramente se coloque tal questão, configura uma situação de denegação de justiça e, 
bem assim, constitui uma violação inquestionável do princípio da igualdade consagrado no artigo 13º, 
da Constituição da República Portuguesa.

Termina pedindo a revogação do despacho proferido em 30 de Março de 2011 e que se profira 
acórdão sobre a matéria que constitui objecto da presente reclamação, no sentido de admitir o recurso 
excepcional de revista.

1.4. No seguimento, foi proferido, em 3/5/2011, o despacho de fls. 282, com o teor seguinte:
«A decisão de fls. 267 consubstancia -se em despacho (proferido pelo relator em 30/3/2011) que 

não admitiu o recurso interposto pelo requerimento de fls. 255 e sgts..
E a recorrente vem agora, no requerimento de fls. 270, dizer que, não se conformando com o teor 

de tal despacho, «vem, ao abrigo do disposto no artigo 688º do Código de Processo Civil, aplicável 
ao processo judicial tributário por força da alínea e), do artigo 2º, do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, reclamar para o Plenário da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo 
Tribunal, juntando em anexo as correspondentes alegações».

Ora, em caso de rejeição de recurso e como refere o Cons. Lopes de Sousa (CPPT anotado, II vol. 
5ª ed., anotação 11 ao art. 282º, pag. 780) “Relativamente aos recursos interpostos no STA para o Pleno 
de Secção ou para o Plenário, não poderá haver reclamação para o presidente do tribunal superior, pois 
este Tribunal quando funciona em Secção, em Pleno ou em Plenário é sempre o mesmo Tribunal. Por 
isso, não sendo aplicável aqui o regime especial, terá de se aplicar o regime geral de impugnação das 
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decisões do relator, que é a reclamação para a conferência (significativamente, o n.º 2 do art. 9º da LPTA 
e o n.º 2 do art. 27º do CPTA, excluem da possibilidade de reclamação para a conferência os despachos 
«que recebam recursos de acórdãos do tribunal», mas já não os despachos que os não recebam).”

No caso, o referido despacho de 30/3/2011, rejeitou o recurso de revista que a recorrente tinha 
interposto invocando o disposto no n.º 1 do art. 150º do CPTA, com fundamento em que tal só é admis-
sível de decisões proferidas em segunda instância pelo TCA, o que não sucede no caso dos autos, visto 
que o acórdão de que se pretende recorrer foi proferido pela Secção do Contencioso Tributário do STA.

Ou seja, aquele despacho insere -se, ainda na competência do relator e não na competência da 
formação prevista e referida no n.º 5 do art. 150º do CPTA, dado que não está em causa, nesta fase, 
ainda a apreciação dos pressupostos substanciais de admissibilidade de tal recurso de revista (nº 1 do 
citado art. 150º do CPTA).

Por isso e porque se me afigura que o presente requerimento deverá ser convolado em reclamação 
para a conferência, notifique a recorrente para, antes de mais, se pronunciar, querendo, sobre esta questão.»

1.5. Por requerimento de 16/5/2011 (fls. 284) a recorrente diz nada ter a opor à convolação no 
meio processual adequado e a recorrida não se pronunciou, tendo, no seguimento, sido proferido, em 
24/5/2011, despacho no qual se convolou o dito requerimento apresentado em 14/4/2011, em reclama-
ção para a conferência.

FUNDAMENTOS
2. Como acima se disse, o despacho reclamado é do teor seguinte:
«De acordo com o disposto no n.º 1 do art. 150º do CPTA, o recurso de revista pode ser interposto, 

excepcionalmente, de decisões proferidas em segunda instância, pelo T.C.A.
O que não sucede no caso dos autos, visto que o acórdão de que se pretende recorrer foi proferido 

pela Secção do Contencioso Tributário deste STA.
Nestes termos, não admito o recurso interposto pelo requerimento de fls. 255 e sgts.
Custas do incidente, com taxa mínima».
3.1. Importa, portanto, apreciar, em conferência, as questões que em relação a tal despacho foram 

suscitadas na alegação de fls. 270 e sgts., e cujas Conclusões acima ficaram transcritas.
E, no essencial, a tese da recorrente é a seguinte:
 - Definindo a lei processual um 2º grau de jurisdição para apreciação das decisões proferidas pelo 

TT de 1ª instância, atribuindo competência à Secção de Contencioso Tributário do STA para apreciação 
dos recursos que versem apenas sobre matéria de direito (cfr. alínea b), do art. 26º do ETAF e n.º l, do 
art. 280º, do CPPT) e sendo certo que o n.º l, do art. 150º, do CPTA consubstancia um meio proces-
sual aplicável ao contencioso administrativo, há que considerar, por um lado, que o CPTA é aplicável 
subsidiariamente ao processo judicial tributário (al. c), do art. 2º, do CPPT e, por outro lado, que no 
contencioso tributário a repartição de competências entre o STA e o TCA resulta dos arts. 26º e 38º, 
do ETAF, na revisão de 2002.

 - Mas, mais do que os pressupostos formais há que relevar que o recurso a este meio processual 
excepcional, pressupõe a existência de uma decisão em 2ª instância 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, sendo 
que, as razões subjacentes à extensão do presente meio processual ao contencioso tributário e, bem 
assim, o respeito pelo princípio pro actione, justificam igualmente a admissão deste meio processual no 
caso sub judice porque, no contencioso tributário, o STA é competente para apreciar em 2ª instância os 
recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com único fundamento em questões de direito.

 - Negar a possibilidade de recurso ao presente meio processual quando a questão decidenda se 
afigura claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, revestindo uma importância jurídica 
fundamental, não só para o caso em apreço nos presentes autos, mas também para todos os casos em 
que futuramente se coloque tal questão, configura uma situação de denegação de justiça e, bem assim, 
constitui uma violação inquestionável do princípio da igualdade consagrado no art. 13º, da CRP.

Vejamos.
3.2. Não se põe em dúvida que, conforme resulta do disposto na alínea b), do art. 26º do ETAF 

e do n.º l do art. 280º do CPPT, a lei atribui competência à Secção de Contencioso Tributário do STA 
para apreciação dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários de 1ª instância, quando tis recursos 
versem exclusivamente matéria de direito.

E também não se questiona, nem que no contencioso tributário a repartição de competências entre 
o STA e o TCA resulta dos arts. 26º e 38º, do ETAF, na revisão de 2002, nem que, pese embora alguma 
jurisprudência inicialmente discordante (cfr., no sentido de que não é admissível, na jurisdição fiscal, o 
recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA, o ac. desta Secção, de 27/9/2005, rec. n.º 0489/05) o STA 
tem vindo a firmar o entendimento de que se trata de meio processual susceptível de aplicação na jurisdi-
ção fiscal (cfr. entre muitos outros, os acs. de 18/4/2007, rec. n.º 097/07 e de 13/4/2011, rec. n.º 0257/11).

3.3. Todavia, já não concordamos com a tese da recorrente quando sustenta que, quer as razões 
subjacentes à extensão deste meio processual ao contencioso tributário, quer o respeito pelo princípio 
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pro actione, justificam, no presente caso, a admissão deste meio processual, por se tratar de recurso 
em que o STA foi chamado a apreciar, em 2º grau de jurisdição, o recurso interposto da decisão do TT 
de 1ª instância, com único fundamento em questões de direito.

Com efeito, no n.º 1 do art. 150º do CPTA prevê -se:
«1  - 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.»

Daqui resulta, desde logo e como tem acentuado a jurisprudência, que este recurso de revista 
previsto no art. 150º do CPTA, como meio excepcional que é, não deve ser entendido (quer pela sua 
estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissão, quer ainda, e principalmente, pela 
referida nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei), como um recurso generalizado de 
revista, mas, antes, como um recurso que apenas é admissível nos termos mencionados nesse normativo 
e num número limitado de casos ali previstos (neste mesmo sentido, Mário Aroso de Almeida refere 
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, 4ª edição, p. 354; cfr., ainda, Mário Aroso de Almeida e 
Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 
Almedina, 2005, pp. 747 e ss.).

Trata -se, pois, de um recurso de revista de decisões proferidas pelos TCA em segunda instância, 
admitindo -se, então, uma terceira apreciação jurisdicional da causa (permitindo -se, a título excepcional, 
que o STA admita esta terceira apreciação em recurso relativo a matéria de direito, exclusivamente 
naqueles casos em que estejam reunidos certos pressupostos que a lei aponta como índices de que a 
causa tem uma relevância superior ao comum).

Ora, no caso, o STA foi desde logo chamado a apreciar a matéria em questão (visto que o recurso 
da decisão proferida em 1ª instância foi interposto para o STA, por estar em causa apenas matéria de 
direito), de acordo, aliás, com a regra do princípio da apreciação jurisdicional apenas em duas instân-
cias (cfr., em sede de contencioso administrativo, o art. 151º do CPTA). O objectivo de intervenção do 
STA foi, portanto, atingido desde logo, não colhendo, assim, a argumentação da recorrente no sentido 
de que, as razões subjacentes à extensão do presente meio processual ao contencioso tributário e o 
respeito pelo princípio pro actione, justificam, no caso, a admissão deste meio processual porque, no 
contencioso tributário, o STA é competente para apreciar em 2ª instância os recursos interpostos de 
decisões dos tribunais tributários com único fundamento em questões de direito.

A aceitação da tese da recorrente reconduzir -se -ia à admissibilidade de duas revistas (o recurso da 
1ª instância para o STA também é, em termos latos, uma revista, ainda que per saltum) para a mesma 
formação do tribunal  - a Secção  - isto é, a mesma formação apreciaria, em recurso, a sua própria deci-
são, quando é certo que os recursos se destinam justamente a que um tribunal  - ou formação  - superior 
aprecie a decisão de um tribunal  - ou formação  - hierarquicamente inferior.

E, pela mesma razão, não colhe, igualmente, a alegação de que negar a possibilidade de recurso 
ao presente meio processual quando a questão decidenda se afigura claramente necessária para uma 
melhor aplicação do direito, revestindo uma importância jurídica fundamental, não só para o caso em 
apreço nos presentes autos, mas também para todos os casos em que futuramente se coloque tal questão, 
configura uma situação de denegação de justiça e constitui violação do princípio da igualdade consagrado 
no art. 13º, da CRP. Aliás, a generalização deste recurso de revista não deixaria de se mostrar descon-
forme com os fins pretendidos pelo próprio legislador (cfr. a “Exposição de Motivos”, do CPTA), não 
devendo esquecer -se que a competência dos Tribunais é de ordem pública e resulta da lei, não podendo 
o intérprete alarga -la para além daquilo que lhe é consentido pelas regras de hermenêutica jurídica.

Acresce que, para além da excepcionalidade deste meio processual (na medida em que vai im-
plicar um terceiro grau de jurisdição, ainda que limitado a questões de direito) é de atentar, ainda, em 
que «… diferentemente do que acontece com o recurso de revisão, o objectivo principal desta revista 
não será tanto a defesa do recorrente quanto a realização de interesses comunitários de grande relevo, 
designadamente, a boa aplicação do direito (()  - a ser assim, a decisão de admissão do recurso envolve 
uma avaliação própria do tribunal, tendo em conta que a finalidade objectiva da revista tanto se conse-
gue positivamente com a alteração da decisão de 2ª instância, que normalmente seria definitiva (dando 
assim satisfação ao requerente), como com a sua manutenção (pondo termo às dúvidas que o recurso 
revela).»  - cfr. Vieira de Andrade [A Justiça Administrativa (Lições) 8ª ed., Almedina, Setembro de 
2006, pp. 448 a 450].

4. Em suma:
À face do ETAF de 2002, pode recorrer -se de acórdãos proferidos, em primeiro grau de jurisdição, 

pela SCT do STA para o respectivo Pleno [art. 27º, n.º 1, alínea a), daquele diploma], com excepção 
dos proferidos em processos de conflitos e pode, ainda, recorrer -se (nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
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mesmo art. 27º) de acórdãos da SCT para o respectivo Pleno, para uniformização de jurisprudência, 
com fundamento em oposição entre o acórdão de que se recorre e outro acórdão da mesma Secção ou 
do respectivo Pleno [art. 152º, n.º 1, alínea b), do CPTA] – cfr. Jorge Lopes de Sousa, CPPT, anotado, 
5ª ed. Vol. II, anot. 4, ao art. 280º, pág. 756.

No caso, o despacho do relator, proferido em 30/3/2011, rejeitou o recurso de revista que a recor-
rente tinha interposto invocando o disposto no n.º 1 do art. 150º do CPTA, com fundamento em que 
tal recurso só é admissível de decisões proferidas em segunda instância pelo TCA, o que não sucede 
no caso dos autos, visto que o acórdão de que se pretende recorrer foi proferido pela Secção do Con-
tencioso Tributário do STA.

E como se deixou dito no despacho de fls. 282, também proferido pelo relator em 3/5/2011, aquele 
primeiro despacho (de 30/3/2011 – que rejeitou o recurso) insere -se, ainda na competência do relator e 
não na competência da formação prevista e referida no n.º 5 do art. 150º do CPTA, dado que não está 
em causa, nesta fase, ainda a apreciação dos pressupostos substanciais de admissibilidade de tal recurso 
de revista (nº 1 do citado art. 150º do CPTA).

Assim, por tudo o exposto, é de confirmar o despacho reclamado (o proferido em 30/3/2011, que 
não admitiu o recurso, interposto nos termos do n.º 1 do art. 150º do CPTA, substanciado no requeri-
mento de fls. 255 e sgts.).

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento à reclamação, confirmar o despacho reclamado.
Custas pela reclamante, fixando -se a taxa de justiça em 3 (três) UC.

Lisboa, 22 de Junho de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 22 de Junho de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ilegitimidade. Responsável subsidiário. “Fundada 
insuficiência”.

Sumário:

 I — Embora o responsável subsidiário goze do direito de se opor a que a execução 
dos seus bens se efectue enquanto não forem penhorados e vendidos todos os 
bens do devedor principal (benefício da excussão), a reversão da execução fiscal 
contra si pode efectuar -se em momento anterior a essa venda, desde que os bens 
penhoráveis do devedor principal (e eventuais responsáveis solidários) sejam 
fundadamente insuficientes para o pagamento da dívida exequenda e acrescido 
(artigos 23.º n.º 2 da LGT e 153.º n.º 2 do CPPT).

 II — Nos casos em que os bens penhorados ao devedor originário têm um valor pré-
-determinado e esse valor é inferior ao da dívida exequenda revertida é possível 
concluir no sentido na “fundada insuficiência”, pois que apenas neste caso é 
possível concluir, em momento anterior ao da venda dos bens, pela insuficiência 
destes para pagamento da dívida.

Processo n.º 167/11 -30.
Recorrente: Aureliano Ferreira dos Santos.
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  - Aureliano Ferreira dos Santos, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal 

da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 18 de Outubro de 2010, que julgou 
totalmente improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal n.º 3565 -2004/01001531 e apen-
sos, do Serviço de Finanças de Valongo -2, Ermesinde, por dívidas de IVA dos meses de Maio, Julho e 
Agosto de 2002, no valor global de 9.405,73 €, contra si revertida.
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O recorrente terminou as suas alegações de recurso apresentando as seguintes conclusões:
1.º Da matéria dada como provada pelo tribunal “a quo”, constante do ponto 3.1 alíneas I) a L), 

resulta, a existência de bens da devedora originária, a saber:
II) (…) quatro veículos automóveis (fls. 119 a 122),
L) Das diligências realizadas (…) foram penhorados direitos de crédito da executada originária, 

que foram aplicados no pagamento de outros processos de execução fiscal (fls. 40 e seguintes).
2.º A dívida aqui em causa é de 9.405,73€ (cf. alínea c) da matéria dada como provada).
3.º Os veículos automóveis e os direitos de crédito da executada originária penhorados seriam 

suficientes para o pagamento deste valor.
4.º Não consta da matéria dada como provada, que esses bens já foram vendidos, nem vem 

justificada pela administração fiscal a razão de os direitos de créditos da executada originária terem 
sido aplicados no pagamento de outros processos de execução fiscal e não no presente processo de 
execução fiscal.

5.º Não consta da matéria dada como provada, o cumprimento por parte da administração fiscal 
de imperativos legais, não tendo a administração tributária cumprido o disposto no artigo 23.º n.º 2 e 
n.º 4 da Lei Geral Tributária, a sentença de que se recorre, violou, por omissão, estes normativos legais.

6.º A administração tributária não provou o cumprimento dos requisitos previstos na lei, nem 
a inexistência ou fundada insuficiência do património da devedora originária para a satisfação da 
dívida exequenda e acrescido.

7.º O ora recorrente não é responsável pelo pagamento da dívida, pelo facto de não estarem pre-
sentes no presente caso em concreto os pressupostos da sua responsabilidade subsidiária nos termos 
definidos nos artigos 23.º e 24.º da Lei Geral Tributária.

8.º Devendo assim ser considerado procedente o fundamento da parte final da alínea b) do n.º 1 
do art. 204.º do C.P.P.T., invocado pelo recorrente.

9.º Foi violado pelo tribunal “a quo” todos os normativos referidos na motivação e conclusões 
do presente recurso.

Deve assim o presente recurso ser julgado provado e procedente, e ser revogada a sentença de 
que se recorre, com a consequente anulação do despacho de reversão, como acto de inteira justiça.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4  - Questão a decidir
É a de saber se, no caso dos autos, se verifica o pressuposto da fundada insuficiência dos bens 

penhoráveis do devedor principal e responsáveis solidários legitimante da reversão da execução contra 
o responsável subsidiário.

6  - Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) O Serviço de Finanças de Valongo  - 2, Ermesinde, instaurou contra a executada originária “A 

SAN Indústria Gráfica e de Etiquetas, Ldª”, o processo de execução fiscal n.º 3565 -2004/01001531 
por dívidas de Iva dos meses de Maio, Julho e Agosto de 2002, no valor global de 10.382,98 € (fls. 22 
e seguintes). -

B) Essas dívidas tinham como datas limite de pagamento 10/7/2002, 10/9/2002 e 10/10/2002 
(fls. 23 a 25).  -

C) O processo de execução fiscal foi revertido contra o oponente, pelo montante de 9.405,73€, 
por fundada insuficiência de bens da executada originária e por o prazo legal de pagamento das dívidas 
ter terminado no período do exercício do cargo de gerente do oponente (fls. 31 e 52).  -

D) O oponente foi gerente da executada originária de 20/12/1991 a 12/6/2006 (fls. 73 a 79 e 105 
a 118).  -

E) O oponente, em representação da executada originária, assinou as declarações de alteração 
apresentadas no Serviço de Finanças de Valongo  - 2, Ermesinde (fls. 105 a 112).

F) Nos anos de 1998, 1999 e 2003 a 2005, a executada originária pagou ao oponente rendimentos 
do trabalho dependente (fls. 113 e seguintes).  -

G) O oponente esteve inscrito na Segurança Social como membro de órgão estatutário da executada 
originária de 1/9/1999 a 12/6/2006 (fls. 116 a 118).  -

H) A executada originária realizou descontos para a Segurança Social em nome do oponente, de 
Outubro de 2002 a Junho de 2005, como membro de órgão estatutário (fls. 116 a 118);

I) O Serviço de Finanças de Valongo  - 2, Ermesinde, não identificou bens susceptíveis de pe-
nhora pertencentes à executada originária, para além de quatro veículos automóveis, com as matrículas 
52 -90 -CV, Fiat Fiurino DS 1.7; 58 -79 -VN Fiat 188 Van 1.3 JTD; 74 -18 -JZ, Fiat Scudo 1.9 TDS; e 
76 -83 -NI, Chrysler, ligeiro de passageiros (fls. 119 a 122).  -

J) Estes veículos estão penhorados para garantia da quantia de 43.126,45€ (fls. 119 a 122).  -
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K) A administração tributária considerou que o valor desses veículos não é suficiente para garantia 
do pagamento dos créditos tributários (fls. 40 e seguintes).  -

L) Das diligências realizadas pelo Serviço de Finanças de Valongo  - 2, Ermesinde, foram penhorados 
direitos de crédito da executada originária, que foram aplicados no pagamento de outros processos de 
execução fiscal (fls. 40 e seguintes).  -

M) Não foram encontrados quaisquer outros bens ou direitos susceptíveis de constituírem garantia 
do pagamento das dívidas exequendas (fls. 40 e seguintes). -

N) O valor das dívidas exequendas resulta de IVA autoliquidado pela executada originária, em 
declarações periódicas mensais remetidas aos serviços da administração tributária sem o respectivo 
meio de pagamento (fls. 78 e 123 a 125).  -

O) O oponente foi citado para o processo de execução fiscal em 17/6/2009 (fls. 68). - -
7  - Apreciando.
7.1 Da fundada insuficiência dos bens penhoráveis como pressuposto da reversão da execução 

fiscal contra o responsável subsidiário
A sentença recorrida, a fls. 141 a 145 dos autos, julgou totalmente improcedente a oposição 

deduzida pelo ora recorrente, por ter entendido, quanto à invocada ilegitimidade, que esta não ficou 
demonstrada pois o oponente não fez qualquer prova da inexistência de algum dos fundamentos da 
sua responsabilidade subsidiária que constavam do despacho de reversão (cfr. sentença recorrida, a 
fls. 145 dos autos).

Discorda do decidido quanto à ilegitimidade o recorrente, alegando que os veículos automóveis 
e os direitos de crédito da executada originária penhorados seriam suficientes para o pagamento do 
valor da dívida aqui em causa  - de 9.405,73€  -, que não consta da matéria dada como provada, que 
esses bens já foram vendidos, nem vem justificada pela administração fiscal a razão de os direitos de 
créditos da executada originária terem sido aplicados no pagamento de outros processos de execução 
fiscal e não no presente processo de execução fiscal, como não consta da matéria dada como provada, 
o cumprimento por parte da administração fiscal de imperativos legais, não tendo a administração 
tributária cumprido o disposto no artigo 23.º n.º 2 e n.º 4 da Lei Geral Tributária, a sentença de que 
se recorre, violou, por omissão, estes normativos legais, pelo que, conclui, a administração tributária 
não provou o cumprimento dos requisitos previstos na lei, nem a inexistência ou fundada insuficiência 
do património da devedora originária para a satisfação da dívida exequenda e acrescido, não sendo 
o ora recorrente responsável pelo pagamento da dívida, pelo facto de não estarem presentes no pre-
sente caso em concreto os pressupostos da sua responsabilidade subsidiária nos termos definidos nos 
artigos 23.º e 24.º da Lei Geral Tributária.

Vejamos.
O único pressuposto da responsabilidade tributária subsidiária cuja verificação se discute no 

presente recurso é o respeitante à fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal 
 - artigo 23.º n.º 2 da Lei Geral Tributária (LGT)  - entendendo o recorrente, ao contrário do decidido, que 
a administração tributária não provou a inexistência ou fundada insuficiência do património da deve-
dora originária para a satisfação da dívida exequenda e acrescido, atendendo a que o valor da dívida 
em causa é de 9.405,73€ (cf. alínea c) da matéria dada como provada) e que os veículos automóveis e 
os direitos de crédito da executada originária penhorados seriam suficientes para o pagamento deste 
valor, pelo que defende a sua ilegitimidade como executado (por reversão).

Dispõe o n.º 2 do artigo 23.º da LGT que: «A reversão contra o responsável subsidiário depende 
da fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis solidários, sem 
prejuízo do benefício da excussão», dispondo o respectivo n.º 3 que: «Caso, no momento da reversão, 
não seja possível determinar a suficiência dos bens penhorados por não estar definido com precisão 
o montante a pagar pelo responsável subsidiário, o processo de execução fiscal fica suspenso desde 
o termo do prazo de oposição até à completa excussão do património do executado, sem prejuízo da 
possibilidade de adopção das medidas cautelares adequadas nos termos da lei».

Dispõe, por sua vez, o n.º 2 do artigo 153.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT) que: O chamamento à execução dos responsáveis subsidiários depende da verificação de 
qualquer das seguintes circunstâncias: a) Inexistência de bens penhoráveis do devedor e seus suces-
sores; b) Fundada insuficiência, de acordo com os elementos constantes do auto de penhora e outros 
de que o órgão da execução fiscal disponha, do património do devedor para a satisfação da dívida 
exequenda e acrescido.

Resulta dos transcritos preceitos legais que, gozando embora o responsável subsidiário do direito 
de se opor a que a execução dos seus bens se efectue enquanto não forem penhorados e vendidos todos 
os bens do devedor principal (benefício da excussão), a reversão da execução fiscal contra si pode 
efectuar -se em momento anterior a essa venda desde que os bens penhoráveis do devedor principal 
(e eventuais responsáveis solidários) sejam fundadamente insuficientes para o pagamento da dívida 
exequenda e acrescido.
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Entendemos, com TÂNIA MEIRELES DA CUNHA (Da Responsabilidade dos Gestores de 
Sociedades perante os Credores Sociais: A Culpa nas Responsabilidades Civil e Tributária, Coimbra, 
Almedina, Maio de 2004, pp. 102 e ss.), que apenas se deverão subsumir ao art.º 23.º, n.º 2 da LGT os 
casos em que os bens penhorados ao devedor originário tenham um valor predeterminado, pois que 
nestes casos, o montante da insuficiência é certo e determinado, sendo possível cumprir adequadamente 
o dever de fundamentação do despacho de reversão, tal como determinado pelo n.º 4 do artigo 23.º da 
LGT, mencionando, além do mais a “extensão” da sua responsabilidade (sendo que, como diz a autora 
que vimos citando, a extensão só é determinável quando os bens do devedor originário tenham valor 
predeterminado).

Também JORGE LOPES DE SOUSA (Código de Procedimento e de Processo Tributário Ano-
tado e Comentado, volume II, 5.º edição, 2007, pp. 48/50 – nota 5 ao art. 153.º do CPPT) considera 
ser duvidosa, pelo menos, a constitucionalidade desta possibilidade de reversão da execução fiscal 
antes da excussão do património do devedor originário, fora dos casos em que é possível saber 
antes da liquidação qual a medida exacta da insuficiência do património do devedor originário 
(como nos casos em que são penhorados bens com valor pecuniário definido, como, por exemplo, 
dinheiro ou crédito ou cheques (cfr. op. cit., p. 50 e nota 1), daí que se entenda que a interpretação 
que adoptámos do n.º 2 do artigo 23.º da LGT é a que melhor serve uma interpretação conforme 
à Constituição.

No caso dos autos, não nos parece que a fundada insuficiência justificativa da reversão prévia 
à excussão do património do devedor se tenha por demonstrada, atento ao valor da dívida exequenda 
revertida (cfr. a alínea c) do probatório fixado), e à efectuada penhora de quatro veículos automóveis (cfr. 
a alínea i) do probatório)  - cujo valor, não se encontra determinado nem é determinável em momento 
anterior à venda, razão pela qual não se tem por demonstrado o pressuposto da “fundada insuficiência” 
de bens do devedor originário.

É que, como se disse no acórdão deste Supremo Tribunal de 13 de Abril de 2005 (rec. n.º 100/05) 
e se consignou no respectivo sumário, apenas haverá fundada insuficiência do património do originário 
devedor se do probatório for possível concluir que o valor dos seus bens (quantificado) é manifesta-
mente insuficiente para satisfação da dívida exequenda e do acrescido, o que no caso dos autos não 
sucede por ausência de tal quantificação.

O recurso merece, pois, provimento.
Nestes termos, haverá que dar provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar pro-

cedente a oposição deduzida, por ilegitimidade do executado.
 - Decisão  -
8  - 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 sentença recorrida, 
na parte em que julgou o então oponente parte legítima na execução, julgando -a, com este fundamento, 
procedente, declarando extinta a execução em relação ao oponente, aqui recorrente.

Custas pela recorrida, apenas em primeira instância, pois que não contra -alegou neste Supremo 
Tribunal.

Lisboa, 22 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — António Calhau — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 22 de Junho de 2011.

Assunto:

Reclamação da conta de custas. Conduta meramente dilatória. Taxa sancionatória.

Sumário:

 I — Por decisão fundamentada do juiz, e em casos excepcionais, pode ser aplicada 
uma taxa sancionatória aos requerimentos, recursos, reclamações, pedidos de 
rectificação, reforma ou de esclarecimento quando improcedentes e sejam resul-
tado exclusivo da falta de prudência ou diligência da parte, não visem discutir o 
mérito da causa e se revelem meramente dilatórios (artigos 447.º -A, alínea a), do 
CPC e 10.º do RCP).

 II — A aplicação de tal taxa não viola qualquer princípio constitucional.



1039

Processo n.º 198/11 -30.
Recorrente: Maria Fernanda de Melo Tadeu.
Recorrido: Ministério Público e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Maria Fernanda de Melo Tadeu, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão 

da Mma. Juíza do TAF de Almada que desatendeu a reclamação da conta de custas por si apresentada 
e a condenou em taxa sancionatória, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as se-
guintes conclusões:

1.ª - O despacho recorrido que adopta na fundamentação o teor do despacho de fls. 716 para não atender 
a impugnação da conta das custas revela que para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – TAFA 
a impugnação judicial requerida no ano 2000 pela recorrente tem 2 objectos distintos:

 - UM que é a reversão das dívidas fiscais promovida pela Administração Fiscal contra a recorrente 
no valor de 69.368.520$00 e serve para fundamentar a improcedência decidida.

 - OUTRO “são as liquidações não pagas pela devedora originária” que apenas serve para elaborar 
a conta das custas judiciais”.

O TAFA vem agora fazer prova que o STA proferiu nos autos um Acórdão sem valor … é uma 
decisão inexistente, na interpretação do TAFA e no conceito de BETTI, pois o TAFA, segundo reco-
nhece, violou e fez o STA violar o disposto no art.º 99.º do CPPT.

2.ª - O Acórdão do STA, válido ou inexistente, decidiu condenar a recorrente em custas calculadas 
nos termos da Lei em vigor no ano de 2000. É o Dec. -Lei 29/98, de 11 de Fevereiro, que a conta e o 
despacho recorrido violam, nomeadamente, o art.º 5.º, n.º 1, que determina que o valor atendível para 
efeito de custas no processo de impugnação é o de importância cuja anulação se pretende.

No caso veio a Fazenda Nacional contestar o valor indeterminado de todas as dívidas fiscais 
do devedor originário e dizer que à ora recorrente só estava em causa numa reversão no valor de 
69.368.520$00 escudos.

3.ª - A sentença do Tribunal Judicial de Almada (TJA) de 14.7.2000 que iliba a ora requerente de 
toda e qualquer responsabilidade pelas dívidas fiscais do devedor originário impõe ao agente julgador 
logo que dela teve conhecimento que decrete a extinção da instância.

Na sentença do TAFA não respeitou a decisão já tomada a fls. 273 de conhecer a existência da 
sentença do TJA e cometeu a NULIDADE prevista no art.º 201.º do CPC.

Perante o conhecimento da existência da sentença do TJA o Tribunal de Recurso, neste caso o 
STA, decretaria, antes de mais qualquer diligência, a extinção da instância.

A partir daí o processo é NULO e NULA é a conta que nele caiu.
4.ª - O fundamento de que o agente julgador se serviu para sancionar a recorrente “… os sucessivos 

requerimentos da impugnante apenas têm a virtualidade de perturbar o regular andamento do processo …” 
é de todo em todo repudiável, pois provém dum Tribunal cujo agente julgador:

a) Não cumpriu o despacho que a obrigava a tomar conhecimento duma decisão judicial (Sentença 
do TJA) na decisão final.

b) Não cumpriu o dever de decretar a extinção da instância quando conheceu daquela sentença do TJA.
c) Elaborou uma decisão que patenteia todo o cuidado de esconder o não cumprimento do dever 

em b) em violação do art.º 201.º do CPC.
d) Não teve qualquer pudor em violar o art.º 287.º, e) do CPC, aplicável ex vi art.º 2.º, e) do 

CPPT, a fim de poder abrilhantar uma sentença final, perfeitamente inútil já que outras instâncias farão 
respeitar a sentença do TJA.

e) Faz crer que a jurisprudência do acórdão do STA de 17/2/99 se aplica “a contrario” bem sabendo 
que os fundamentos da oposição são taxativos, não o sendo os da impugnação judicial.

Foi o julgador que não cumpriu o dever de extinguir a instância que provocou todas mas todas 
as perturbações no andamento do processo e que agora vem sangrar em saúde só porque o cidadão se 
vem defendendo e sobretudo vem defendendo o seu património indevidamente atacado.

5.ª - Sem referência às muitas violações da Lei Ordinária incluindo os preceitos legais que o 
despacho recorrido menciona a enunciação do fundamento para decretar a aplicação da sanção, nesse 
despacho, é uma indignidade e viola o disposto nos art.ºs 9.º, b), 16.º, 2) e 26 da Constituição da Re-
pública Portuguesa.

Termos em que o despacho recorrido deve ser revogado e dado provimento à impugnação da conta.
Contra -alegando, veio o MP dizer que a recorrente faz uma série de considerações sobre o objecto 

e a tramitação da acção, sem contudo adiantar qualquer fundamento que ponha em causa a decisão 
recorrida, pelo que, mostrando -se esta justificada e proporcionada, em face da conduta processual da 
recorrente, deve a mesma ser confirmada.

A Mma. Juíza “a quo” sustenta que não existem nulidades na decisão recorrida, razão por que a 
mantém na íntegra.
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O Exmo. PGA neste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso deve ser julgado impro-
cedente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Vem novamente, por requerimento de fls. 753 e segs. dos autos, a impugnante suscitar a questão 

das custas, alegando que a conta de custas é nula, sem que nada de novo e relevante seja aduzido.
Já por articulados de fls. 708, 725, 730 e 736 vem sendo suscitada a questão da legalidade da 

conta de custas, que já foi objecto da devida apreciação pelo despacho de fls. 716 a 718 dos autos, 
nada mais havendo a decidir, tanto mais que as decisões transitaram em julgado e oportunamente não 
foram deduzidos os competentes recursos.

Nos vários requerimentos que vêm sendo apresentados invocam -se elementos sobre outros pro-
cessos e tecem -se juízos sobre as decisões judiciais, chegando mesmo a colocar -se em causa o valor 
do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, sem que qualquer argumento jurídico seja aduzido 
passível de alterar a decisão, transitada em julgado porquanto a impugnante dela não recorreu, e que 
decidiu a questão.

Assim sendo, e porque nada mais há a acrescentar ao que foi atempadamente decidido e sendo 
certo que os sucessivos requerimentos da impugnante apenas têm a virtualidade de perturbarem o re-
gular andamento do processo, sem que contudo se suspendam os prazos legais para o pagamento das 
custas já liquidadas, pela impugnante, vai esta condenada na taxa sancionatória excepcional, prevista 
nas disposições conjugadas dos artigos 447.º -B, alínea a) do Código de Processo Civil e artigo 10.º 
do Regulamento das Custas Processuais, aplicável aos processos pendentes por força do disposto no 
n.º 3 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, que fixo em 3 UCs.

DN.
Almada, 18 de Novembro de 2010
A Juiz de Direito».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Almada que desaten-

deu a reclamação da conta de custas apresentada pela impugnante e a condenou na taxa sancionatória 
excepcional prevista nos artigos 447.º -B do CPC e 10.º do RCP.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza a quo que a legalidade da conta de custas em causa já havia 
sido objecto de devida apreciação (despacho de fls. 716 a 718) pelo que não haveria mais nada a acres-
centar ao já anteriormente decidido, tanto mais que a decisão já transitara em julgado.

Por outro lado, uma vez que a impugnante, por mais do que uma vez, vinha suscitando em dife-
rentes requerimentos apresentados a questão da legalidade da conta, sem acrescentar nada de novo ao 
atempadamente decidido, conseguindo com isso perturbar o regular andamento do processo, designa-
damente, evitar o pagamento das custas já liquidadas, entendeu ainda a Mma. Juíza a quo condenar a 
impugnante numa taxa sancionatória que fixou em 3UCs.

É contra esta decisão que se insurge agora a mesma impugnante, tecendo nas alegações de recurso 
apresentadas uma série de considerações sobre o objecto e a tramitação da presente acção, sem contudo 
adiantar qualquer fundamento que ponha em causa a decisão recorrida, e invocando, na parte final das 
conclusões, que o despacho recorrido é uma indignidade e viola o disposto nos artigos 9.º, b), 16.º, 2) 
e 26.º da CRP, sem contudo especificar em que termos se concretiza tal violação ou qual o motivo pelo 
qual a aplicação daquela taxa sancionatória afronta os aludidos preceitos constitucionais.

Ora, a decisão recorrida é clara e mostra -se devidamente justificada.
De facto, a impugnante, pela quinta vez (v. requerimentos de fls. 708, 725, 730 e 736 e agora 

fls. 753), notificada da conta de custas, vem suscitar a questão da sua legalidade, questão essa que já foi 
objecto de apreciação no despacho de fls. 716 a 718, que, como se diz na decisão recorrida, já transitou 
em julgado, por dele em devido tempo não ter sido interposto qualquer recurso.

Uma vez que nos sucessivos requerimentos que posteriormente têm vindo a ser apresentados se 
não invoca qualquer argumento jurídico novo passível de alterar aquela decisão, é evidente que a Mma. 
Juíza a quo não pode estar de novo, e constantemente, a conhecer da mesma questão.

Por outro lado, a conduta da impugnante apenas tem a virtualidade de perturbar na prática o regular 
andamento do processo, sem discutir o mérito da causa, revelando -se meramente dilatória.

Daí que, atento o disposto nos artigos 447.º -A do CPC e 10.º do RCP, aqui aplicável por força 
do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do DL 34/2008, de 26 de Fevereiro, se não mostre desajustado, no 
caso em apreço, a aplicação de uma taxa sancionatória que, podendo variar entre 2 e 15 UCs, fixada 
em 3UCs se não revela, por isso, desproporcionada.

A aplicação de tal taxa, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, atenta a conduta 
manifestamente dilatória das partes, como é o caso, tendo em vista disciplinar o regular e normal anda-
mento do processo, não viola qualquer princípio constitucional, antes se justificando perante princípios 
como o da celeridade e da eficácia.

Razão por que a decisão recorrida nenhum reparo nos mereça e deva, por isso, ser confirmada.
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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 -se, assim, a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 (duas) UCs.

Lisboa, 22 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 22 de Junho de 2011.

Assunto:

Prestação de garantia indevida. Pedido de indemnização. Execução de julgado.

Sumário:

 I — O artigo 53.º da LGT consagra o direito do contribuinte a ser indemnizado, total 
ou parcialmente, pelos prejuízos resultantes da prestação de garantia bancária 
ou equivalente que tenha oferecido para obter a suspensão da execução fiscal, no 
caso de esta vir a revelar -se indevida por força do vencimento do procedimento ou 
processo tributário em que era controvertida a legalidade da dívida exequenda, 
podendo essa indemnização ser formulada tanto nesse procedimento ou processo 
tributário, como autonomamente.

 II — O artigo 171.º do CPPT visou, tão só, regulamentar o modo de requer a indem-
nização no próprio procedimento ou processo tributário, e não regulamentar o 
modo de a requerer através do meio processual autónomo (principal ou acessório) 
adequado para o efeito.

 III — Não tendo o lesado exercido esse direito através do referido enxerto no procedimento 
ou processo tributário, não dispondo de decisão que condene a Administração 
ao pagamento da aludida indemnização, não estando, assim, esta obrigada ao 
seu pagamento em execução espontânea do julgado, pode, ainda assim, o lesado 
formular esse pedido em execução coerciva do julgado anulatório, isto é, no meio 
processual acessório do processo tributário onde foi anulada a dívida garan-
tida.

Processo n.º 216/11 -30.
Recorrente: Continente Hipermercados, S. A.
Recorrido: Direcção -Geral dos Impostos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – “Continente Hipermercados, S.A”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão 
do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo de Sintra, que julgou inadequado o meio processual para co-
nhecimento do direito à indemnização por prestação indevida de garantia bancária, apresentando para 
o efeito, alegações nas quais conclui:

Iª). Na decisão sob recurso, o Tribunal a quo conclui pela impropriedade do meio judicial de 
execução de julgados para conhecer do direito à indemnização por prestação de garantia indevida.

IIª). Como resulta da decisão recorrida, o Tribunal o quo decide sem especificar a matéria de facto 
dada como assente  - o que constitui nulidade da sentença, nos termos das disposições conjugadas dos 
artigos 94º CPTA, 659º CPC, 125º. CPPT e 668º, n.º 1 b) do CPC.

IIIª). Como resulta da decisão recorrida, a Recorrente peticionou, na execução de julgados, o 
pagamento dos encargos incorridos com a indevida prestação de garantia e as custas de parte, mas o 
Tribunal a quo indeferiu a pretensão da Recorrente, quanto à indemnização pela garantia indevida, 
omitindo a pronúncia quanto ao pagamento das custas de parte.

IVª). Nos termos do artigo 95º CPTA o Tribunal deve decidir todas as questões que as partes 
tenham submetido à sua apreciação, pelos que, nos termos do artigo 125º. CPPT e 668º, n.º 1 d) CPC 
a decisão é nula quando o Tribunal deixe de se pronunciar sobre questões que devia decidir,



1042

Vª). A lei reconhece a superioridade da LGT sobre o CPPT, tendo em conta que, do disposto no 
artº. 1º do CPPT, resulta que “O presente Código aplica -se, sem prejuízo do disposto (...) na lei geral 
tributária (...) a) ao procedimento tributário; b) ao processo judicial tributário (...)”.

VIª). Quer a atribuição de juros indemnizatórios, quer a atribuição de indemnização pela presta-
ção de garantia indevida, corporiza um direito indemnizatório de matriz constitucional  - fundado no 
artº. 22º. da Constituição da República Portuguesa (CRP).

VIIª). O contribuinte que, pretendendo discutir a legalidade da liquidação, pretenda suspender a 
cobrança coerciva, deverá prestar garantia idónea  - nos termos do artigo 169º, n.º1 e 199º. CPPT, mas, 
se preferir, o contribuinte poderá pagar o imposto em causa  - sem que tal facto faça precludir o direito 
de reacção (artº. 9º, n.º 3 LGT)

VIIIª). Estabelece o artigo 100º LGT que com, a procedência do meio de reacção, deve o contri-
buinte ser colocado na situação em que estaria se não fosse aquela liquidação  - através daquilo que a 
lei chama de “imediata e plena reconstituição”.

IXª). Existindo erro imputável aos serviços, e atendendo a referida dupla opção do contribuinte, 
uma de duas coisas deverá suceder:

a  - o contribuinte será indemnizado pelo período de tempo em que se viu indevidamente desem-
bolsado da quantia de imposto paga;

b  - o contribuinte será indemnizado pelos encargos incorridos com a prestação de uma garantia 
indevida.

Xª). Nos termos do acórdão deste STA, de 21 -11 -07, dado no recurso nº. 633/07, «O fundamento 
do direito à indemnização reside no facto complexo integrado pelo prejuízo resultante da prestação de 
garantia e pela ilegal actuação da administração devida a erro seu, ao liquidar indevidamente, forçando 
o contribuinte a incorrer em despesas com a constituição da garantia que, não foro aquela sua actuação, 
não teria sido necessário prestar. Não é, pois, o reconhecimento do erro imputável aos serviços, seja 
judicial, seja administrativo, a fundar o direito à indemnização. É o erro em si.» (sic, destaque nosso).

XIª. A Jurisprudência deste STA tem sido uniforme no sentido de que o pagamento de juros 
indemnizatórios, ainda que não peticionado em sede de impugnação judicial, pode ser solicitado em 
execução de julgado (Cfr. in exemplis Acs. STA de 19/02/2001, proc. 026608; de 20.02.2002, proc. 
026669; de 09.10.2002, proc. 09/02, e de 09.04.2003, proc 0463/03).

XIIª). Aliás, a entender -se que ao contribuinte que garanta a dívida está vedada a possibilidade 
de executar o julgado para ser indemnizado pela prestação de garantia indevida  - ao contrário do que 
sucede com o contribuinte que opta por pagar  - viola -se frontalmente o princípio da igualdade e disposto 
no artigo 22º CRP  - o que acarreta a inconstitucionalidade do artigo 171º CPPT quando interpretado 
nesse sentido.

XIIIª). O direito a indemnização tem raiz constitucional e, portanto, qualquer restrição feita pelo 
legislador ordinário será materialmente inconstitucional  - pelo que o artigo 171.º CPPT, quando inter-
pretado no sentido de que o contribuinte que não peça a indemnização no processo impugnatório não 
tem possibilidade de o fazer autonomamente, em sede de execução de julgados, é inconstitucional.

XIVª). A interpretação e aplicação do artigo 171º. CPPT, no sentido de que o contribuinte não 
poderia solicitar, em sede de execução de julgados, a indemnização pelos encargos incorridos com a sua 
prestação e manutenção, decorrente de acto de liquidação anulado, com base em erro da Administração 
Fiscal, por decisão judicial transitada em julgado, padece da referida inconstitucionalidade orgânica.

XVª). Como se afirma no douto Acórdão deste Venerando STA, 2ª Secção, de 21.11.2007, Proc. 
n.º 633/07, in www.dgsi: “Nas conclusões o) e p) das suas alegações a recorrente invoca o disposto no 
artigo 100º da LGT, defendendo que a Administração está obrigada, por força do resultado do processo 
de impugnação, a pagar «os custos suportados com a garantia indevidamente prestada». Trata -se de 
questão que a recorrente pode colocar à própria Administração, ou aos Tribunais, em eventual execução 
da sentença (...) A questão a resolver prende -se desde logo com a correcta interpretação dos artigos 53º 
da LGT e 171º do CPPT. Pois bem. (...) será que a impugnante está impedida de ser ressarcido do pre-
juízo sofrido com a prestação de garantia bancária indevidamente prestada, como é manifestamente 
o caso? Ou será que a lei consagra um meio alternativo que permita à impugnante ressarcir aquele 
prejuízo? Pensamos que a lei consagra realmente esse meio alternativo. Isto em função do disposto no 
art. 100º da LGT. Que dispõe: “A administração tributária está obrigada, em caso de procedência total 
ou parcial da reclamação, impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, à imediata e plena 
reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros 
indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão”. Ora, entre o mais, 
a reconstituição da situação hipotética actual justifica a obrigação da restituição do imposto que houver 
sido pago, do pagamento dos juros indemnizatórios previstos no art. 43º e da indemnização resultante 
da prestação de garantia bancária ou equivalente a que alude o artº. 53º da LGT Lei Geral Tributária, de 
Diogo Leite de Campos e Outros, 3ª Edição, 2003, pág. 520. Ou seja, afigura -se -nos inequívoco concluir 
que o legislador pretende “reconstituir a situação que actualmente existiria se o acto ilegal não tivesse 
sido praticado”. Da anulação do acto de liquidação resulta o dever para a administração de reconstituir 
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a situação anterior à prática do acto ilegal, mais o pagamento de juros indemnizatórios e juros de mora. 
E ainda indemnização pelos prejuízos resultantes da prestação da garantia bancária. E tal restituição 
decorre assim directamente da lei sem necessidade de uma decisão declarativa. E já vimos (art. 53º, 3, 
da LGT), que a indemnização pode ser requerida autonomamente. Atenta a prevalência da LGT sobre 
o CPPT, é manifesto que o pedido pode ser formulado autonomamente através do respectivo processo 
de execução do julgado (artº. 146º, 1, do CPPT) (...) que tem hoje expressão legal nos arts. 173º e ss. 
do CPTA.” (sublinhado e maiúsculas nossas).

XVIª). Como resulta do Acórdão deste Supremo Tribunal, de 09 -10 -2002, dado no processo 09/02 
«Proferida decisão anulatória de uma liquidação, em processo de impugnação judicial o impugnante 
pode em execução do julgado, pedir juros indemnizatórios e moratórias que lhe sejam devidos, bem 
como as despesas com a garantia bancária prestada, mesmo que a decisão proferida no processo de 
impugnação não contemple tal pagamento.» (sic, destaque nosso).

Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento e V. Exas., deve ser dado pro-
vimento ao presente recurso e, por via disso, revogada a douta Sentença recorrida, com o que V. Exas. 
farão inteira

JUSTIÇA!
II. A Direcção Geral dos Impostos contra -alegou para defender a improcedência do recurso.
III. O MP emitiu parecer no sentido que “…não deveria a Fazenda Pública ter sido absolvida 

da instância, pelo que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando -se o julgado recor-
rido.”.

IV. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V. Tal como resulta dos autos, a recorrente veio requerer a execução do julgado relativo à anulação 

da liquidação adicional de IRC de 2001, proferida em impugnação judicial.
Na pendência deste processo de impugnação judicial, a impugnante havia prestado garantia bancária 

para suspensão da execução fiscal. Veio esta requerer agora indemnização por prestação de garantia 
indevida com fundamento em erro imputável aos serviços na liquidação daquele tributo.

O Mmº Juiz recorrido entendeu que a recorrente não podia agora formular esse pedido de indem-
nização, pois que o mesmo deveria ter sido apresentado no processo em que se discutiu a legalidade 
da liquidação, pelo que julgou inadequado o meio processual usado.

A recorrente discorda deste entendimento, invocando ainda, a nulidade da decisão por falta de 
especificação da matéria de facto dada como assente e a nulidade por omissão de pronúncia quanto ao 
pagamento das custas de parte.

Vejamos então.
V.1. Começando pela 1ª questão diremos que, efectivamente, não houve fixação formal da matéria 

de facto.
No entanto, para de decidir como se decidiu, não era necessário probatório formal, sendo suficiente 

a referência ao pedido de indemnização e à impugnação onde ocorreu a anulação da liquidação.
Quer dizer, embora não se tenham especificado factos em probatório formal, a verdade é que os 

factos relevantes para a decisão foram indicados na sentença.
Por isso, e tal como concluiu o MºPº no seu citado parecer: “… embora o Tribunal recorrido não 

tenha feito uma análise de todos os factos alegados pela recorrente, o certo é que na sentença recorrida 
estão bem explícitos os fundamentos de facto e de direito que levaram à absolvição da instância da 
FP, sendo que, na verdade, com esta decisão dada à causa ficaram prejudicadas as demais questões 
colocadas pela ora recorrente (artº 660º do CPC)”.

Deste modo, improcede esta nulidade.
V.2. Quanto à nulidade por omissão de pronúncia quanto ao pagamento das custas de parte, é certo 

que a decisão recorrida não se pronunciou expressamente sobre esta questão. No entanto, deve entender-
-se esta questão também abrangida na decisão de inadequação do meio processual, já que, na parte final 
da decisão se refere: “… vai indeferida a pretensão deduzida e absolvida a FP da instância”.

Considera -se, por isso, também inverificada esta nulidade.
V.3. Passemos a conhecer da 3ª questão.
Consiste esta questão em saber se, no âmbito do pedido de indemnização por garantia indevida-

mente prestada, da conjugação do disposto nos artºs 171º do CPPT e 53º, 100º e 102º da LGT resulta 
que, não tendo sido exercido tal direito através de pedido apresentado no procedimento ou processo 
tributário, pode ainda formular -se esse pedido em execução coerciva do julgado anulatório da respec-
tiva liquidação. Sem mais delongas diremos, acompanhando o MºPº, que nesta parte o recurso merece 
provimento.

Com efeito, a mais recente jurisprudência deste Supremo Tribunal e Secção, vem entendendo que, 
por força do artº 53º da LGT, o contribuinte tem direito a ser indemnizado, total ou parcialmente, pelos 
prejuízos resultantes da prestação de garantia bancária ou equivalente que este tenha oferecido para 
obter a suspensão do processo de execução fiscal, no caso de esta vir a revelar -se indevida por força 
do vencimento em processo judicial ou em procedimento tributário onde era discutida a legalidade da 
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dívida. E mais tem entendido que essa indemnização tanto pode ser requerida nesse procedimento, 
nesse processo judicial ou autonomamente.

Sobre esta questão, escreveu -se no Acórdão de 24.11.2010, proferido no Processo n.º 01103/09:
“A Lei Geral Tributária não estabelece, porém, o prazo limite para a dedução desse pedido no 

procedimento e/ou processo tributário, nem clarifica qual o meio processual que deve ser usado para 
a sua formulação autónoma, embora se deduza que, neste último caso, ele deva ser feito em processo 
do âmbito da jurisdição administrativa e fiscal adequado para a formulação desse tipo de pedidos. (…)

É certo que, posteriormente, em 1 de Janeiro de 2000, entrou em vigor o Código de Procedimento 
de Processo Tributário, que, no artigo 171.º, veio regulamentar o exercício desse direito, dispondo do 
seguinte modo:

1  - A indemnização em caso de garantia bancária ou equivalente indevidamente prestada será 
requerida no processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda.

2  - A indemnização deve ser solicitada na reclamação, impugnação ou recurso ou em caso de o 
seu fundamento ser superveniente no prazo de 30 dias após a sua ocorrência.

Tal preceito traduz a reafirmação da faculdade, já enunciada na LGT, de o pedido ser formulado 
no procedimento ou processo tributário onde esteja a ser discutida a legalidade da liquidação da dí-
vida garantida, isto é, logo no seu articulado inicial, ou, no caso de se fundar em facto superveniente 
relativamente a esse articulado, em requerimento posterior a apresentar nesse meio procedimental ou 
processual no prazo de 30 dias após a ocorrência do facto superveniente.

Donde decorre que o artigo 171.º do CPPT visou, tão só, regulamentar o modo de requer a 
indemnização no próprio procedimento ou processo tributário, nos termos previstos na 1ª parte do 
n.º 3 do artigo 53.º da LGT, e não regulamentar o modo de a requer no meio processual autónomo ou 
independente previsto na 2ª parte do preceito.

E, por isso, o facto de nada se dizer no CPPT sobre a formulação autónoma do pedido, expressa-
mente autorizada pela LGT, não impede que ele seja feito em processo próprio, acessório ou principal, 
adequado para o efeito.

Aliás, a supremacia ou prevalência da LGT sobre o CPPT, não permite, sequer, sufragar uma 
interpretação do artigo 171.º do CPPT no sentido de que ele quis afastar ou eliminar a possibilidade 
de a indemnização poder ser requerida através do meio processual autónomo referido naquela Lei, 
pois essa exclusão implicaria a inconstitucionalidade orgânica do preceito, tendo em conta que o 
sentido da autorização legislativa em que se baseou o Governo para aprovar o CPPT (concedida pela 
alínea c) do n.º 1 do artº. 51.º da Lei n.º 87 -B/98, de 31.12) foi o de compatibilizar as normas do Có-
digo de Processo Tributário com as da Lei Geral Tributária e regulamentar as normas desta Lei que 
se mostrassem carecidas de regulamentação, e não proceder à sua revogação parcial ou total.

Torna -se, assim, evidente que a intenção do legislador foi a de que esta indemnização pudesse 
ser requerida e definida logo no procedimento ou processo tributário onde se discute a legalidade da 
dívida garantida, sem prejuízo de a parte poder formular essa pretensão em processo autónomo, pois 
só esta leitura permite compatibilizar o direito expressamente consagrado no artigo 53.º da LGT com 
a norma ínsita no artigo 171.º do CPPT. (…)

Resta a questão de saber se, não tendo o lesado exercido esse direito através de acção adminis-
trativa ou do referido enxerto no processo tributário, não dispondo, assim, de decisão que condene a 
Administração ao pagamento da aludida indemnização, não estando esta obrigada ao seu pagamento 
em execução espontânea do julgado, pode, ainda assim, o lesado formular esse pedido em execução 
coerciva do julgado anulatório, isto é, no meio processual acessório do processo tributário onde foi 
anulada a dívida garantida.

Se estivéssemos no domínio do contencioso de plena jurisdição, em que a tutela dos direitos e 
interesses legalmente protegidos é concedida directamente pelo tribunal, sendo este quem dita e deli-
mita a protecção jurídica que deve ser concedida reconhecida ao titular do direito subjectivo ou dos 
interesses legalmente protegidos, não teríamos dúvidas em responder negativamente à questão. Sem 
uma decisão a condenar a Administração ao pagamento de uma indemnização, o contribuinte não 
poderia ir ao processo de execução do julgado pedir essa indemnização.

Todavia, no contencioso tributário a tutela é indirecta, no sentido de que cabe à Administração 
tomar as providências adequadas em ordem a que a decisão anulatória produza os seus efeitos práticos 
normais. E daí que, salvo nos casos de impossibilidade ou de grave prejuízo para o interesse público, 
impenda sobre a Administração, na execução da decisão anulatória, o dever de reconstituir a situação 
(hipotética) que existiria à data do trânsito em julgado, como se o acto ilegal não tivesse sido praticado.

É o que resulta das normas contidas nos artigos 100.º e 102.º da Lei Geral Tributária…
Destes preceitos, conjugados com as normas do CPTA sobre a execução de sentenças de anula-

ção de actos administrativos, aplicáveis por força daquele n.º 1 do artigo 102.º da LGT, resulta, pois, 
que em caso de procedência da impugnação (meio judicial onde foi proferida decisão anulatória da 
liquidação em causa nestes autos), a Administração fica obrigada a reconstituir a situação jurídica 
hipotética, repondo a situação que existiria se o acto anulado não tivesse sido praticado, por forma a 



1045

que a ordem jurídica seja reintegrada e o beneficiário da anulação veja reparado os danos sofridos 
em resultado da prática desse acto (cfr. artigo 173.º do CPTA).

Ou seja, para além de a decisão judicial anulatória possuir um efeito constitutivo, que consiste 
na invalidação do acto impugnado, fazendo -o desaparecer do mundo jurídico desde o seu nascimento, 
e deter um efeito inibitório, que afasta a possibilidade de a Administração reproduzir o acto com as 
ilegalidades já declaradas, goza, ainda, de um outro efeito, que é o da reconstituição da situação hi-
potética actual, também chamado de efeito repristinatório, reconstitutivo ou reconstrutivo, e que passa 
pela prática dos actos jurídicos e das operações materiais necessárias à referida reconstituição e pela 
eliminação da ordem jurídica de todos os efeitos positivos ou negativos que a contrariem.

É, pois, indispensável que a Administração pratique, na execução da decisão anulatória, os ac-
tos e operações materiais necessárias à reintegração da ordem jurídica violada e à reconstituição da 
situação actual hipotética, isto é, restabeleça a situação que o interessado tinha à data do acto ilegal 
e reconstitua, se for caso disso, a situação que o mesmo teria se o acto não tivesse sido praticado.

Ora, na nossa perspectiva, as despesas que o contribuinte teve de suportar com a prestação de 
garantia para obter a suspensão da execução onde estava a ser cobrada a dívida proveniente do acto 
de liquidação ilegal devem ser vistas como um dano emergente da ilicitude desse acto, tendo em conta 
que este gozava do privilégio da executoriedade ou privilégio da execução prévia, determinante da 
sua imediata cobrança coerciva (artigos 18.º do CPT e 60.º do CPPT), e que a suspensão da execução 
dependia da prestação de garantia que o contribuinte se viu, assim, forçado a prestar, pelo que esta 
constitui, ainda, consequência lesiva da actuação administrativa ilegal.

Deste modo, e no âmbito da presente execução de julgado, a indemnização de tais despesas, 
necessariamente assumidas pelo contribuinte para obter a suspensão de eficácia do acto que veio a 
ser eliminado da ordem jurídica por força da sua ilegalidade, traduz -se em operação necessária à 
reconstituição da situação económica em que aquele estaria se não tivesse sido praticado o acto ilegal. 
Por outras palavras, a Administração Tributária incorreu na prática de um acto ilegal, forçando o 
contribuinte a recorrer à via judicial para remover essa ilegalidade e a ter de suportar despesas para 
obter a suspensão da cobrança coerciva da dívida que emergia desse acto, pelo que não há razão 
para que a reconstituição da situação que existiria se o acto não tivesse sido praticado não passe pela 
indemnização desses danos que por ele foram directamente provocados.

Em suma, do acto de anulação da liquidação (…) efectuado ao Exequente resulta o dever, para a 
Administração, de reconstituir a situação que actualmente existiria se tal acto ilegal não tivesse sido 
praticado, dever que decorre directamente da lei, sem necessidade de uma decisão declarativa, não 
fazendo hoje sentido a doutrina, antes seguida, de obrigar o contribuinte a munir -se previamente de 
uma prévia decisão condenatória do pagamento dessa indemnização, obtida no processo de impug-
nação judicial. E é este dever de reconstituição que justifica que a pretensão indemnizatória prevista 
no artigo 53.º da LGT seja requerida e obtida em processo de execução de julgado”.

Não existe, por ora, motivo para se adoptar entendimento diverso que, aliás, foi também seguido 
no Acórdão de 13.04.2011, proferido no Processo n.º 01032/10 (v. também neste sentido o Acórdão de 
09.10.2002, proferido no Processo n.º 09/02). Pelo que ficou dito, o recurso procede.

VI. Nestes termos e pelo exposto concede -se provimento ao recurso e revoga -se a decisão re-
corrida, julgando -se adequado o meio processual utilizado e devendo os autos prosseguir seus legais 
termos, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Junho de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 22 de Junho de 2011.

Assunto:

IRC. Isenção de retenção na fonte. Entidade não residente. Prova de residência.

Sumário:

 I — Face à nova redacção dada pela Lei n.º 67 -A/2007, de 31/12 (OE/2008), aos 
então artigos 90.º e 90.º -A do CIRC, a prova da residência dos beneficiários de 
rendimentos auferidos em Portugal, para efeitos de dispensa de retenção na fonte, 
em conformidade com o disposto nos actuais artigos 97.º e 98.º do CIRC, pode 
ser efectuada a posteriori.
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 II — Se à data da ocorrência dos factos tributários, não existia no direito interno 
norma que impusesse a observância das formalidades que viriam a ser exigidas 
pela AF através do Despacho n.º 11701/2003, de 28/5, da Ministra de Estado 
e das Finanças, publicado no DR, II Série, n.º 138, de 17/6/2003, não se podia 
impor aos interessados a obrigatoriedade de utilização, nesse momento, de tais 
formulários.

 III — Estes formulários não constituem requisitos «ad substantiam», sendo a prova de 
residência um mero requisito «ad probationem», já que a certificação de residência 
é um acto de mero reconhecimento dos pressupostos dos benefícios previstos nas 
convenções, limitando -se a AF à confirmação desses pressupostos, sendo que, na 
verdade, o que releva é a efectiva verificação dos respectivos pressupostos, pelo 
que não devem aqueles formulários constituir o único meio de prova necessário 
para certificar a sua residência.

 IV — Assim, ainda que não correspondendo ao modelo oficial actual, atestando os certi-
ficados de residência apresentados a residência, e mostrando -se certificados pela 
autoridade fiscal respectiva, devem os mesmos ser aceites pela AF como prova 
efectiva da residência dessas entidades.

Processo n.º 283/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Ricoh Printing Systems América Inc Portugal Branch.
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 
TAF do Porto que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por RICOH PRINTING SYS-
TEMS AMÉRICA INC PORTUGAL, anteriormente designada Hitachi Portugal Printing Solutions 
América Inc Portugal Branch, com estabelecimento em Vila do Conde, contra os actos de liquidação 
adicional de IRC, relativo aos anos de 2001 e 2002, acrescido de juros compensatórios, e, em conse-
quência, anulou as liquidações impugnadas, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando 
as seguintes conclusões:

A. A douta sentença sob recurso padece de erro de julgamento quanto à matéria de direito, na 
medida em que fez errónea subsunção da matéria considerada como provada às normas aplicáveis in 
casu, mais concretamente as que regem a dispensa de retenção na fonte de rendimentos auferidos em 
Portugal por não residentes, ou seja, os actuais art.ºs 97.º e 98.º do CIRC.

B. É certo que a administração tributária aceita, face à nova redacção dada pela Lei n.º 67 -A/2007, 
de 31/12 (OE/2008), aos então art.ºs 90.º e 90.º -A do CIRC, a prova da residência dos beneficiários de 
rendimentos auferidos em Portugal, para efeitos de dispensa de retenção na fonte, em conformidade 
com o disposto nos actuais art.ºs 97.º e 98.º do CIRC, mesmo que efectuada a posteriori.

C. Também é certo que, ao contrário do que decidiu o Tribunal a quo na douta sentença sob 
recurso, a prova agora efectuada (mais concretamente em 2004/12/07) não tem a virtualidade que lhe 
pretende ver imputada.

D. Se à data do pagamento dos rendimentos em crise pela aqui impugnante não se encontrava 
concretizado qual o tipo de prova a efectuar, o certo é que, à data em que a impetrante pretende fazê-
-la (2004) já se encontravam em vigor os formulários de modelo oficial (aprovados por despacho do 
Ministro das Finanças, certificado pelas autoridades competentes do respectivo Estado de residência), 
vulgo formulários modelo RFI.

E. Os certificados de residência aqui apresentados estão em desconformidade com o teor do 
Despacho n.º 11701/2003, de 28/05, da Ministra de Estado e das Finanças, publicado no DR, II Série, 
n.º 138, de 2003/06/17, que procedeu à aprovação dos referidos formulários (modelo RFI) destinados 
a fazer prova da residência dos (não residentes) beneficiários de rendimentos auferidos em Portugal.

F. E a utilização de tais formulários tornou -se obrigatória a partir de 2003/08/01, deixando a partir 
dessa data de ser aceite qualquer outro documento de prova.

G. Ora, uma vez que se admite a prova da residência a posteriori, por uma questão de justiça,
H. Essa prova deverá, no mínimo, estar em conformidade com a legislação em vigor à data em 

que a mesma é efectuada, e
I. Tendo a aqui impugnante pretendido efectuar essa prova apenas em 2004, deveria a mesma ser 

efectuada por via dos competentes formulários de modelo oficial (modelo RFI), após o que se poderia, 
se fosse o caso, afastar a sua responsabilidade como substituto tributário, no caso em apreço.

J. O que a impugnante vem juntar aos autos são certificados de residência que não preenchem os 
requisitos legais necessários para que se considere feita a prova em análise.
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K. Padece, pois, a douta sentença sob recurso de erro de julgamento quanto à matéria de di-
reito, nos termos supra expostos.

Contra -alegando, veio a impugnante dizer que:
A - Como demonstrado e provado nos autos, os argumentos invocados pela Fazenda Pública em 

sede de alegações de recurso, designadamente a desconformidade dos certificados apresentados com 
o teor do Despacho n.º 11701/2003, que procedeu à aprovação dos formulários modelo RFI destina-
dos a fazer prova da residência dos beneficiários de rendimentos auferidos em Portugal, não constitui 
fundamento para a liquidação de imposto, consubstanciando vício de violação de lei, designadamente 
do disposto no artigo 90.º do CIRC, na CRP, no acordo de Dupla Tributação celebrado entre Portugal, 
a Irlanda e os EUA e na Lei Geral Tributária por contrariarem expressamente os princípios da verdade 
material e da boa fé.

B - A recorrida juntou os certificados atestando a residência no outro Estado Contraente (Irlanda 
e EUA), facto que só por si, à luz da lei à data em vigor dos factos tributários em causa, i.e., 2001 e 
2002, por si só, determina a dispensa de aplicação de taxas previstas na ADT.

C - Pois, apenas com a redacção introduzida pela Lei n.º 32.º -B/2002, de 30/12, na norma do n.º 4 
do artigo 90.º do CIRC, é que passou a exigir -se que o devedor tivesse em poder os ditos formulários 
à data da efectivação da retenção do imposto.

D - Doutra face a evolução legislativa operada nesta matéria com aprovação do OE 2008 é reve-
ladora de qual deve ser a justiça do caso concreto, sob pena de violação do princípio da boa fé e da 
verdade material.

E - No caso, os certificados de residência foram apresentados e atestam o necessário, mostrando -se 
certificados pela autoridade respectiva e referem -se aos exercícios de 2001 e 2002 e constituem mero 
reconhecimento dos pressupostos das convenções sobre a dupla tributação, limitando -se a Administração 
à confirmação desses pressupostos.

Assim sendo, a douta sentença recorrida fez uma adequada aplicação do direito ao caso con-
creto.

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.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II  - Mostram -se provados os seguintes factos:
 - A impugnante foi objecto de um procedimento externo de inspecção, de âmbito geral, aos exer-

cícios de 2000, 2001 e 2002.
 - No âmbito deste procedimento, a impugnante foi notificada em 19/02/2004, para apresentar 

prova “das operações subjacentes aos valores registados na conta 62236 – Trabalhos Especializados, 
nos anos de 2002, 2001 e 2002 (…) referentes às notas de débito emitidas pela sociedade Hitachi Koki 
Imaging Solutions Europe, com sede na Irlanda, e de que as mesmas correspondem a operações efec-
tivamente realizadas e não têm carácter anormal ou exagerado, nos termos do n.º 1 do (…) artigo 59.º 
do CIRC”.

 - Em 22/03/2004, a impugnante apresentou uma exposição escrita onde constavam elementos de 
prova solicitados nos termos desta notificação.

 - Os serviços de inspecção tributária apenas reconheceram parcialmente os fundamentos e ele-
mentos de prova apresentados, tendo sido elaborado projecto de conclusões do relatório de inspecção, 
constando do mesmo correcções aritméticas à matéria colectável, entre as quais correcções relativas 
a retenções na fonte – cfr. documento n.º 2 junto com a petição inicial, cujo teor aqui se tem por inte-
gralmente reproduzido.

 - Nos termos do referido projecto de conclusões do relatório de inspecção, os serviços de inspec-
ção tributária apuraram, entre outros, imposto em falta que deveria ter sido retido na fonte e entregue 
nos cofres do Estado, referente a pagamentos efectuados a entidades não residentes, durante os anos 
de 2001 e 2002, pelos valores de € 359.342,35 e € 145.553,87.

 - A impugnante exerceu o seu direito de audição relativamente a este projecto de conclusões do 
relatório de inspecção, conforme teor do documento n.º 3 junto com a petição inicial, que aqui se tem 
por reproduzido.

 - No exercício deste direito de audição não foi carreada a prova relativa ao afastamento das in-
correcções apuradas em sede de retenções na fonte.

 - Por este motivo, os serviços de inspecção tributária concluíram, no seu relatório de inspecção 
tributária, pela manutenção das correcções referentes às retenções na fonte em questão – cfr. documento 
n.º 4 junto com a petição inicial e fls. 58 a 62 do processo físico, cujo teor aqui se tem por integralmente 
reproduzido.

 - Em 29/07/2004, foi enviado à ora impugnante o teor da respectiva informação final no âmbito 
da inspecção, informando -se que foi instaurado processo de retenção na fonte  - cfr. fls. 57 e seguintes 
do documento n.º 4 junto com a petição inicial.
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 - Em 10/08/2004, foram emitidas notas de liquidação, identificadas sob o n.º 2004 6420002349 e 
n.º 2004 6420002348, referentes a IRC, relativas aos anos de 2001 e 2002, no montante de € 411.523,02 
e € 155.810,42, respectivamente  - cfr. documento n.º 1 junto com a petição inicial e fls. 50 e 51 do 
processo administrativo apenso, cujo teor aqui se tem por reproduzido.

 - Estas liquidações tinham como data limite de pagamento voluntário o dia 15/09/2004  - cfr. o 
mesmo documento n.º 1 junto com a petição inicial.

 - Em 03/10/2003, foram emitidos certificados de residência de “Hitachi Printing Solutions Europe 
Limited (Hitachi Koki Imaging Solutions Europe Limited/Dataproducts Dublin Limited)” comprovando 
a sua residência na Irlanda, nos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002  - cfr. documento n.º 6 junto com a 
petição inicial e, especificamente, fls. 91 a 95 do processo físico, cujo teor aqui se tem por integral-
mente reproduzido.

 - Em 29/07/2004, foram emitidos certificados de residência de “Hitachi Printing Solutions América 
Inc & Sub” comprovando a sua residência nos Estados Unidos da América, nos anos de 2000, 2001 e 
2002  - cfr. cfr. documento n.º 6 junto com a petição inicial e, especificamente, fls. 96 a 101 do processo 
físico, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.

 - A presente impugnação foi apresentada neste tribunal em 07/12/2004  - cfr. carimbo aposto no 
rosto da petição inicial.

III  - Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que julgou 
procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida contra as liquidações adicionais de IRC, 
relativas aos exercícios de 2001 e 2002, com a consequente anulação das liquidações impugnadas.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza a quo que, embora em momento posterior, tendo a impug-
nante comprovado os pressupostos da dispensa de retenção na fonte de rendimentos auferidos em 
Portugal por não residentes em sede de IRC, aquelas liquidações enfermavam de vício de violação de 
lei, designadamente do preceituado nas Convenções para Evitar a Dupla Tributação celebradas com a 
Irlanda e com os Estados Unidos da América.

Contra tal entendimento se insurge agora a Representante da Fazenda Pública, alegando, em síntese, 
que, se é certo que a administração tributária aceita, face à nova redacção dada pela Lei n.º 67 -A/2007, 
de 31/12 (OE/2008), aos então art.ºs 90.º e 90.º -A do CIRC, a prova da residência dos beneficiários de 
rendimentos auferidos em Portugal, para efeitos de dispensa de retenção na fonte, em conformidade 
com o disposto nos actuais art.ºs 97.º e 98.º do CIRC, mesmo que efectuada a posteriori, ao contrário 
do que decidiu o Tribunal a quo na douta sentença sob recurso, a prova agora efectuada (mais concreta-
mente em 2004/12/07) não tem a virtualidade que lhe pretende ver imputada, uma vez que, se à data do 
pagamento dos rendimentos em crise pela aqui impugnante não se encontrava concretizado qual o tipo 
de prova a efectuar, todavia, à data em que a impetrante pretende fazê -la (2004) já se encontravam em 
vigor os formulários de modelo oficial (aprovados por despacho do Ministro das Finanças, certificado 
pelas autoridades competentes do respectivo Estado de residência), vulgo formulários modelo RFI.

Razão por que, em seu entender, os certificados de residência apresentados pela impugnante, 
estando em desconformidade com o teor do Despacho n.º 11701/2003, de 28/05, da Ministra de Es-
tado e das Finanças, publicado no DR, II Série, n.º 138, de 2003/06/17, que procedeu à aprovação 
dos referidos formulários (modelo RFI) destinados a fazer prova da residência dos (não residentes) 
beneficiários de rendimentos auferidos em Portugal, e sendo a utilização de tais formulários obrigatória 
a partir de 2003/08/01, não preenchem os requisitos legais necessários para que se considere feita a 
prova da residência.

Assim, a questão objecto do presente recurso é determinar se a impugnante logrou ou não fazer 
a comprovação dos requisitos de que depende a isenção prevista nas convenções para evitar a dupla 
tributação celebradas, neste caso, com a Irlanda e os EUA.

Vejamos. A presente impugnação tem por objecto a anulação dos actos tributários de liquidação 
adicional relativos aos exercícios de 2001 e 2002.

Daí que lhes não seja aplicável, desde logo, o disposto nos n.ºs 2 e 4 do artigo 90.º do CIRC, na 
redacção introduzida pela Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro.

Por outro lado, como a própria recorrente reconhece, não há dúvida que, face à nova redacção 
dada pela Lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro, aos então artigos 90.º e 90.º -A do CIRC, a prova da 
residência dos beneficiários de rendimentos auferidos em Portugal, para efeitos de dispensa de retenção 
na fonte, em conformidade com o disposto nos actuais artigos 97.º e 98.º do CIRC, pode ser efectuada 
à posteriori.

Entende, porém, a recorrente que, no mínimo, essa prova deve estar em conformidade com a legis-
lação em vigor à data em que a mesma é efectuada, pelo que, tendo a impugnante pretendido efectuar 
tal prova em 2004, deveria a mesma ser efectuada por via dos competentes formulários de modelo 
oficial (modelo RFI) e não através de certificados de residência que não preenchem os requisitos legais 
necessários para que se considere feita a prova em análise.

Contudo, cremos que lhe não assiste razão.
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Desde logo, porque decorre do princípio da legalidade que entre nós vigora em matéria de impostos 
que estes apenas podem ser criados por lei, a qual deve conter todos os elementos essenciais (incidên-
cia, taxa, benefícios fiscais e garantias dos contribuintes) para a situação tributária dos particulares, 
não podendo os referidos domínios ser deixados à mercê do poder administrativo para ele os definir 
através de regulamentos e muito menos através de acto administrativo (v. acórdão do STA de 26/4/95, 
no recurso 16187, e Nuno Sá Gomes, in Manual de Direito Fiscal, Vol. II, pág. 155).

Assim, e como também se sublinha no acórdão deste STA de 7/12/2010, no recurso n.º 1075/09, 
as normas contidas nos artigos 103.º da CRP e 8.º da LGT consagram o princípio da legalidade, que 
exige que sejam definidos por lei os elementos essenciais dos impostos (incidência, isenções e taxas), 
ficando os contribuintes obrigados apenas ao cumprimento das obrigações ficais estatuídas na lei vigente 
à data do respectivo facto tributário.

É certo que, à data da ocorrência dos factos aqui em análise, não existia no direito interno norma 
que impusesse a observância das formalidades que viriam a ser exigidas pela AF através do Despacho 
n.º 11701/2003, de 28/5, da Ministra de Estado e das Finanças, publicado no DR, II Série, n.º 138, de 17/6/2003.

E daí que se não pudesse exigir à impugnante nesse momento a utilização de formulários que 
ainda não haviam sido aprovados à data a que se reportam os actos tributários impugnados.

Mas, por outro lado, não deixa também de ser verdade que, à data em que ela se propõe fazer a 
prova da residência dos beneficiários dos rendimentos auferidos em Portugal, para efeitos de dispensa 
de retenção na fonte, em conformidade com o disposto nos actuais artigos 97.º e 98.º do CIRC, já se 
encontravam em vigor os formulários de modelo oficial.

E que, em matéria de procedimento, a lei que o altera é de aplicação imediata, pelo que os actos 
de novo praticados deveriam, em princípio obedecer à lei nova, nada tendo a ver com a data do facto 
tributário, pois, nesta matéria, vigora a lei da prática do acto.

Todavia, tais formulários não constituem requisitos “ad substantiam”, sendo a prova de residência 
um mero requisito “ad probationem”, já que a certificação de residência é um acto de mero reconheci-
mento dos pressupostos dos benefícios previstos nas convenções, limitando -se a AF à confirmação desses 
pressupostos, sendo que, na verdade, o que releva é a efectiva verificação dos respectivos pressupostos.

E, no caso em apreço, como resulta do probatório, os certificados de residência das entidades 
não residentes ainda que só agora apresentados atestam o necessário, mostrando -se certificados pela 
autoridade fiscal respectiva, e referem -se aos exercícios aqui em causa (2001 e 2002), e fazendo, por 
isso, prova efectiva da residência na Irlanda e nos EUA das entidades não residentes, ainda que não 
obedecendo ao formalismo exigido.

Assim sendo, tendo a impugnante comprovado os pressupostos de aplicação, neste caso, da dis-
pensa de retenção na fonte, não se vislumbra por que razão, perante esta realidade, persiste a AF em 
manter as liquidações impugnadas.

Daí que a decisão recorrida, que entendeu enfermarem estas de vício de violação de lei, não 
mereça, 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 1/8.

Lisboa, 22 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 22 de Junho de 2011.

Assunto:

Derrama. Grupo de sociedades.

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.
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Processo n.º 309/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Corticeira Amorim, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – O Representante da Fazenda Pública, não se conformando com a sentença da Mma. Juíza do 
TAF de Aveiro que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Corticeira Amorim SGPS, SA, 
com sede na Feira, contra a autoliquidação de derrama, no valor de € 358.095,36, relativa ao exercício 
de 2007, do grupo de sociedades 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 2007, 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.

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-
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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.

Contra -alegando, veio a impugnante dizer que:
1.º - A derrama incide sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, nos termos do n.º 1 do 

art.º 14.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.
2.º - Havendo opção pelo Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS), 

o lucro tributável sujeito e não isento de IRC é o lucro tributável do grupo, nos termos do art.º 64.º 
(actual 69.º) do CIRC.

3.º - Havendo aplicação do RETGS, o IRC incide apenas sobre a soma algébrica dos lucros tribu-
táveis e dos prejuízos fiscais das sociedades integrantes do grupo, como se do lucro tributável de uma 
única sociedade se tratasse.

4.º - O apuramento do lucro tributável individual das sociedades que integram o grupo, nos ter-
mos do art.º 112.º (actual 120.º), n.º 6, b) do CIRC, constitui uma mera obrigação declarativa de IRC, 
instrumental do apuramento do lucro tributável do grupo, mas não constitui um facto tributável em 
derrama nem determina a respectiva base de incidência.

5.º - A doutrina da administração tributária que emana do seu ofício -circulado n.º 20 132, de 14 de 
Abril de 2008, e que constitui o fundamento da autoliquidação ora impugnada, desloca ilegalmente a 
base de incidência de derrama do lucro tributável do grupo, sujeito e não isento de IRC, para os lucros 
tributáveis individuais que constituem meras parcelas positivas daquele.

6.º - A incidência da derrama só pode ser determinada por lei, nos termos do n.º 2 do art.º 103.º da 
Constituição, respeitando a competência exclusiva da Assembleia da República consagrada no n.º 1, 
alínea i), do seu art.º 165.º.

7.º - A recorrente faz do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, uma interpretação contrária 
à sua letra e ao seu sentido.

8.º - Contraria a sua letra, porque pretende substituir a expressão “lucro sujeito e não isento de 
IRC” por “parcelas positivas do lucro sujeito e não isento de IRC, com exclusão das parcelas negativas”.

9.º - Contraria o seu espírito, porque pretende ancorar essa interpretação da norma de incidência 
da derrama numa “mudança de paradigma” que “até pode desvirtuar a sua acessoriedade face ao IRC”.

10.º - Mas a derrama definida no art.º 14.º da Lei n.º 2/2007 apenas se distingue da anteriormente 
definida no art.º 18.º da Lei n.º 42/98 por ter deixado de constituir um adicional à colecta do IRC para 
passar a constituir um adicionamento à matéria colectável do IRC.

11.º - Tanto a derrama enquanto adicional à colecta do imposto principal como a derrama enquanto 
adicionamento à sua matéria colectável constituem formas de acessoriedade, uma vez que em ambos os 
casos a relação jurídica tributária da derrama continua subordinada às vicissitudes da relação jurídica 
tributária do imposto principal, o IRC.

12.º - A deslocação da base de incidência da derrama da colecta do IRC para o lucro sujeito e 
não isento de IRC apenas libertou a colecta da derrama da dependência da variação das taxas do IRC.

13.º - Nada na letra ou no espírito da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, permite concluir que a 
derrama não deva ser liquidada sobre a mesma matéria colectável do IRC, nos termos do artigo 15.º 
do respectivo Código.

14.º - Por tudo quanto antecede, é ilegal o acto de auto -liquidação de derrama impugnado, porquanto 
fundamentado no ofício -circulado n.º 20 132, de 14 de Abril de 2008, e assim violar o art.º 14.º da Lei 
n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, conjugado com os art.ºs 64.º (actual 69.º) e 112.º (actual 120.º), n.º 6, b) 
do CIRC, bem como o princípio da legalidade fiscal consagrado no n.º 2 do art.º 103.º da Constituição 
da República Portuguesa e da reserva de lei parlamentar consagrado no seu art.º 165.º, n.º 1, alínea i).

15.º - Por igualdade de razão não merece qualquer censura a douta sentença recorrida.
16.º - Como não mereceu qualquer censura à Fazenda Pública a sentença de idêntico sentido pro-

ferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra no proc.º n.º 908/09.0BESNT.
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. A impugnante, Corticeira Amorim, SGPS, SA, é a sociedade dominante de um grupo de socie-

dades, tendo optado pela aplicação do regime especial de tributação dos grupos de sociedades (RETGS), 
nos termos do art.º 63.º, n.º 1, do CIRC.
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2. No dia 30 de Maio de 2008, a impugnante, Corticeira Amorim, SGPS, SA, apresentou declaração 
de rendimentos de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)  - Modelo 22, relativo ao 
lucro tributável do grupo do exercício de 2007.

3. A impugnante autoliquidou derrama relativa a 2007, declarando, no campo 364, do quadro 10, 
do modelo 22, a quantia de € 358.095,36, correspondente ao somatório das derramas calculadas e indi-
cadas individualmente por cada uma das sociedades pertencentes ao grupo nas respectivas declarações 
periódicas de rendimentos individuais.

4. Esta autoliquidação de derrama foi efectuada de acordo com as orientações genéricas da 
Administração Tributária, emitidas através do ofício -circulado n.º 20132, de 14 de Abril de 2008, da 
Direcção de Serviços do IRC.

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 2007, 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. A questão objecto do presente recurso foi já tratada no acórdão desta Secção de 2/2/2011, 
proferido no recurso n.º 909/2010, a propósito da derrama autoliquidada pela aqui recorrida relativa 
ao exercício de 2008.

Por nenhuma razão obstar a que não se siga, neste caso, o que em tal aresto se diz, a esse respeito, 
tanto mais que as alegações são idênticas e também nele fomos relator, se transcreve aqui o segmento 
decisório do mesmo:

«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 estabe-
lecimento estável nesse território”.

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 
concretas), 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 
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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 le-
gais aplicáveis e em nada desvirtua os fins que a LFL pretende alcançar ou ofende qualquer norma ou prin-
cípio 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, 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, tal como no acórdão citado, 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, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 22 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 22 de Junho de 2011.

Assunto:

Nulidade. Anulação de venda.

Sumário:

 I — O n.º 6 (actual redacção) do artigo 886.º -A do CPC, no qual se prevê a notificação 
aos credores reclamantes de créditos com garantia sobre os bens a vender, das 
decisões sobre a venda previstas nos seus n.os 1 e 2, é subsidiariamente aplicável 
ao processo de execução fiscal.
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 II — A anulação da venda nos termos deste artigo 201.º do CPC depende, quer da 
ocorrência, relativamente ao acto de venda ou aos actos preparatórios a ela res-
peitantes, de qualquer omissão de acto ou formalidade prescrita na lei, quer da 
circunstância de a irregularidade verificada poder ter influência na venda (n.os 1 
e 2 do artigo referido).

Processo n.º 353/11 -30.
Recorrente. BPN — Banco Português de Negócios, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. BPN  - Banco Português de Negócios, SA., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença 

que, proferida pelo TAF de Coimbra julgou improcedente o incidente de anulação de venda por aquela 
deduzido no âmbito da execução fiscal n.º 072820070101106.5 e apensos.

1.2. A recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1  - O banco recorrente não foi nunca notificado de qualquer decisão que tivesse recaído sobre 

a sua pretensão de ver suspensa a instância até que fosse decretada a insolvência da executada, em 
processo judicial então pendente.

2  - Tal omissão configura seguramente nulidade processual, independentemente do sentido da 
decisão que tivesse recaído sobre essa pretensão, e caso ela tivesse efectivamente existido.

Por outro lado,
3  - Constitui uma outra nulidade processual a ausência de audiência do banco ora recorrente, e 

reclamante nos autos de execução fiscal em causa, sobre a modalidade da venda e o preço -base de tal 
venda.

4  - Constitui também nulidade processual a omissão de notificação ao banco ora recorrente da 
designação de nova data para a abertura de propostas em carta fechada, após ter sido decidido pelo sr. 
chefe do competente serviço de finanças a suspensão da abertura de propostas.

5  - A venda efectuada a 30/10/2009, pelo preço de € 85.000,00, deveria ter sido, pelo acima ex-
posto, anulada e dada sem efeito.

6  - A douta decisão recorrida violou, por errada interpretação e aplicação, as disposições dos 
arts. 201º n.º 1, 904º e alínea c) do n.º l do art. 909º, todos do CPC, bem como da disposição do 
art. 248º n.º l e do art. 252º n.º 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, se interpretados 
em conformidade com as disposições dos arts. 2º e 62º n.º l da CRP, sob pena de, assim não sendo, a 
interpretação de tais disposições ser contrária a estes últimos normativos constitucionais.

Termina pedindo a procedência do recurso e que seja revogada a decisão recorrida revogada e 
substituída por uma outra de que resulte a anulação da venda efectuada nos autos de execução fiscal 
ora em causa.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O Exmo. Procurador -Geral Adjunto emite Parecer no qual se pronuncia pela procedência do 

recurso, em adesão à jurisprudência do STA constante dos acórdãos de 30/4/2008, proc. n.º 117/08, de 
14/7/2008, proc. n.º 222/08, de 2/4/2009, proc. n.º 805/08, de 22/4/2009, proc. n.º 146/09 e de 3/11/2010, 
proc. n.º 244/10, onde se entendeu que no processo de execução fiscal tem aplicação supletiva o disposto 
no artigo 886º -A do CPC, sendo que, no caso, face ao disposto no art. 201º, n.º l do CPC e constatando-
-se do probatório  - pontos 14 e 16 – que o recorrente não foi notificado do despacho do Chefe do 
Serviço de Finanças que deferiu o pedido de suspensão de abertura das propostas pelo período de 80 
dias, e marcou a data para abertura das propostas para o dia 30/10/2009 em caso de incumprimento, a 
omissão da notificação do despacho determinativo da suspensão e da subsequente nova data designada 
constitui preterição de formalidade legal com potencial para lesar o credor com garantia real sobre o 
bem a vender, não podendo, por isso, deixar de admitir -se a possibilidade de vir a ser impugnada por 
reclamação, nos termos dos arts. 95º, n.º l e 1, alínea j) da LGT e 276º do CPPT.

1.5. Corridos os Vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A sentença recorrida julgou provados os factos seguintes:
1). O serviço de finanças de Coimbra -1 instaurou, em 02.03.2007, contra a executada “BUILDING 

STRATEGIES  - Investimentos Mobiliários e Imobiliários, S.A.”, contribuinte fiscal com NUIPC n.º 504 
904 841, com sede na Rua das Águas Férreas, n.º 71, r/c sala A, em Coimbra o processo de execução 
fiscal n.º 0728200701011106.5, por dívidas de coimas e encargos do processo de execução fiscal, do 
ano de 2007, na quantia exequenda de € 249,40, conforme teor de fls. 1 e da certidão de dívida de fls. 2 
da cópia certificada apensa aos presentes autos e cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais.
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2). Em 13.02.2008, os Serviços de Finanças de Coimbra -1 procederam à penhora do prédio urbano 
inscrito no artigo matricial n.º 626º, em propriedade horizontal, sem andares, nem divisões susceptí-
veis de utilização independente, com o valor patrimonial actual de € 37.877,22, situado na Quinta da 
Boa Vista de Cima e descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Coimbra pela ficha n.º 209, 
conforme auto de penhora junto a fls. 3 a 4 conjugado com a certidão matricial de fls. 12 dos autos que 
aqui se dá por reproduzido.

 - Em 13.02.2008, os Serviços de Finanças de Coimbra -1 procederam à penhora do prédio urbano 
inscrito no artigo matricial n.º 2329º, em propriedade horizontal, sem andares, nem divisões susceptí-
veis de utilização independente, com o valor patrimonial actual de € 37.877,22, situado na Quinta da 
Boa Vista de Cima e descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Coimbra pela ficha n.º 210, 
conforme auto de penhora junto a fls. 5 a 6 conjugado com a certidão matricial de fls. 13 dos autos que 
aqui se dá por reproduzido.

3). O Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra -1 emitiu os competentes mandados de citação 
da executada “Building Strategies  - Investimentos Mobiliários e Imobiliários, S.A.” para, no prazo de 
30 dias, a contar da citação, pagar ou deduzir oposição ou requerer o pagamento de prestações ou a 
dação em pagamento, conforme teor dos documentos juntos a fls. 43 dos presentes autos cujos termos 
dos mesmos se dão aqui por reproduzidos;

4). Em 4 de Novembro de 2008 foi emitida a competente certidão de Citação da executada, con-
forme o teor de fls. 44 que aqui se dá por integralmente reproduzido.

5). Em 02.05.2008, na sequência da informação melhor exarada a fls. 32 da cópia certificada 
da execução fiscal e que aqui se dá por integralmente reproduzida foi proferido o seguinte despacho: 
“Vista a informação supra, promova -se a avaliação de acordo com o referido no n.º 2 do artigo 250º 
do Código de Procedimento e Processo Tributário”, conforme teor de fls. 32 cujos termos se dão aqui 
por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.

6). A sociedade anónima executada “Building Strategies  - Investimentos Mobiliários e Imobiliá-
rios, S.A.”, matriculada com o n.º 504 904 841, com sede na Rua das Águas Férreas, n.º 71, r/c, sala A, 
na freguesia de S. Martinho do Bispo, no distrito de Coimbra foi constituída em 2000.07.31, tinha por 
objecto social a construção, participações no capital em outras sociedades, administração de sociedades 
de propriedade, arrendamentos, loteamentos, compra para venda, investimentos turísticos, exploração 
de recintos, da qual era único administrador Paulo Jorge Pereira da Cruz, conforme inscrição 1, Ap. 
03/20000731 da certidão da Conservatória do Registo Comercial de Coimbra junta a fls. 14 a 17 dos 
autos que aqui se dão por integralmente reproduzidos.

7). Encontra -se inscrito na Conservatória do Registo Predial de Coimbra, no n.º 209/19850624, 
o prédio urbano situado na Quinta da Boavista de Baixo, com a área total 7347,5 m2, correspondendo 
a área coberta a 190 m2, composto por casa de habitação, com o valor tributável de € 38.877,22 cor-
respondente ao artigo matricial n.º 626, conforme certidão predial junta a fls. 25 a 26 cujo teor se dá 
aqui por integralmente reproduzida.

8). Encontra -se inscrito na Conservatória do Registo Predial de Coimbra, no n.º 210/19850624, 
o prédio urbano situado na Quinta da Boavista de Baixo, com a área total 7347,5 m2, correspondendo 
a área coberta a 213 m2, composto por casa de habitação de r/c e 1º andar, com o valor tributável de 
€ 38.877,22 correspondente ao artigo matricial n.º 2329º, conforme certidão predial junta a fls. 27 a 28 
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzida.

9). Sobre os prédios inscritos nos artigos 626º e 2329º a requerente tinha constituídas duas hipo-
tecas voluntárias conforme resulta, respectivamente, das seguintes inscrições: C -Ap. 67 de 2003.11.07 
e C -Ap. 67 de 2003.11.07, conforme o teor de fls. 25 a 28 dos autos que aqui se dá por integralmente 
por reproduzido.

10). O Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra -1, em 24 de Junho de 2009, no âmbito da execu-
ção fiscal n.º 072820070101106.5 e apensos proferiu o seguinte despacho: “Para abertura das propostas 
com vista à venda judicial do bem penhorado n.º 2329º, nos presentes autos designo o dia 2009.08.12, 
pelas 10,00 horas, neste Serviço de Finanças, onde as propostas poderão ser entregues até às 16h00 do 
dia útil imediatamente anterior. De harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 250º do Có-
digo de Procedimento e Processo Tributário, o valor base dos bens penhorado é fixado em € 56.336,00. 
Notifique o executado e o fiel depositário e ainda os credores com garantia real, dando conhecimento da 
data de abertura de propostas. A publicação de anúncios será efectuada no Jornal “Diário de Coimbra”, 
conforme o teor de fls. 59 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzido.

11). Os editais de convocação de credores e os respectivos anúncios da venda judicial datados de 
14.06.2009 e emitidos pelo Serviço de Finanças de Coimbra -1, identificam o prédio descrito em 2). 
e foram redigidos nos termos naqueles melhor exarados, conforme teor de fls. 61 e 62 dos autos que 
aqui se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais.

12). A executada foi notificada da data de venda judicial em 08.07.2009, através do ofício n.º 2162, 
datado de 06.07.2009, por carta registada, com aviso de recepção, conforme teor de fls. 63 e 63 -A dos 
autos que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
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13). A requerente “Banco Português de Negócios, S.A.” foi citada na qualidade de credor com ga-
rantia real, através do ofício n.º 135, de 2009.07.07, por carta registada, com aviso de recepção, da venda 
n.º 0728.2009.58, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 239º do Código de Procedimento e 
Processo Tributário para reclamar o seu crédito no processo de execução fiscal n.º 072820070101106.5 
que foi recebido em 13.07.2009, conforme teor de fls. 64 e seguintes que aqui se dão por reproduzidas.

14). Em 10 de Agosto de 2009, no Serviço de Finanças de Coimbra -1 a executada “Building Stra-
tegies  - Investimentos Mobiliários e Imobiliários, S.A.” solicitou a suspensão da abertura de propostas 
pelo período de 85 dias, dada a impossibilidade de, nesta data, poder efectuar a liquidação do valor 
em dívida referente ao processo em apreço que, em 2009.08.11, foi objecto de despacho nos seguintes 
termos: “Considerando que a requerente já demonstrou vontade em regularizar a situação tributária com 
o pagamento da sua parte da dívida, decide -se deferir o pedido, suspendendo a abertura de propostas 
pelo período de 80 dias, ficando desde já marcada a abertura das propostas para o dia 30 de Outubro 
de 2009, pelas 14h00, em caso de incumprimento. Notifique -se”, conforme teor de fls. 74 que aqui se 
dão por integralmente reproduzidos.

15). A executada foi notificada daquele despacho de suspensão da abertura de propostas da venda 
judicial n.º 0728.2009.58, bem como da data, entretanto, designada em 2009.08.20, conforme teor de 
fls. 75 a 75  -A que aqui se dão por reproduzidos.

16). A requerente não foi notificada do despacho referido em 14).
17). A executada em 16 de Setembro de 2009 deu entrada no Serviço de Finanças de Coimbra -1, 

no qual expôs e solicitou o seguinte: “1. Por requerimento de 10 de Agosto de 2009 solicitou a V.Exª. 
a suspensão da abertura das propostas pelo período de 85 dias, suspensão essa que V. Exª. se dignou 
deferir para 30 de Outubro próximo futuro. 2. Dada a situação financeira em que a empresa se encontra, 
não vai haver possibilidade de efectuar a liquidação do processo. Em face do exposto vem solicitar a 
V. Exª. que mande proceder à abertura das propostas existentes no mais breve espaço de tempo pos-
sível.”, conforme resulta do teor de fls. 79 do apenso e para cujo conteúdo aqui se remete e se dá por 
integralmente reproduzido.

18). Foram apresentadas as propostas pela entidade melhor indicada a fls. 81 e 81  -A, conforme 
o teor das mesmas e que aqui se dá por integralmente reproduzida.

19). Em 11 de Agosto de 2009, o Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra -1 elaborou a confir-
mação do registo de proposta em carta fechada (entrega nos serviços), conforme o teor de fls. 84 dos 
autos que aqui se dão por reproduzidos.

20). O auto de abertura e aceitação de propostas elaborado pelo Chefe do Serviço de Finanças 
de Coimbra -1 referente à venda n.º 0728.2009.58, com data da venda correspondente a 2009.08.12, 
pelo valor da adjudicação € 56.336,00 foram apresentadas as propostas naquele melhor indicadas e foi 
elaborado em 30.10.2009, conforme resulta do teor do auto junto a fls. 84 e cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

21). O Serviço de Finanças de Coimbra -1 emitiu nos autos de processo de execução fiscal 
n.º 072820070101106.5 e apensos e referente à venda n.º 0728.2009.58, em 6 de Novembro de 2009, 
o documento base para liquidação do IMT pelo valor de adjudicação de € 83.200,00, conforme resulta 
do teor do documento junto aos autos a fls. 87 e de imposto de selo a fls. 88 cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

22). Em 16 de Novembro de 2009, o Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra -1 proferiu 
despacho nos termos que melhor constam a fls. 90 e, no qual, entre outras determinações procede ao 
levantamento dos registos, tendo nessa mesma data sido elaborada a certidão de fls. 91, conforme teor 
do ofício junto a fls. 90 dos autos e cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos 
os efeitos legais.

23). Em 16 de Novembro de 2009 foi emitido título de adjudicação referente ao prédio urbano 
inscrito no artigo matricial n.º 2329º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Coimbra, sob o 
n.º 210, conforme teor de fls. 92 cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

24). Conforme a informação da Direcção Geral dos Impostos do Serviço de Finanças de Coimbra -1, 
de 20.01.2010, a requerente reclamou um crédito no valor de € 14.624.394,67, conforme ofício n.º 3 
062, datado de 2009.12.22 cujo teor se dá aqui por reproduzido.

3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se, tendo em conta quer o regime legal da 
anulação da venda previsto no art. 257º, do CPPT, quer o subsidiariamente disposto nos arts. 201º, 893º, 
n.º 4, 907º e 908º todos do CPC, a omissão da notificação do despacho determinativo da suspensão e 
da subsequente nova data designada constituiu a preterição de uma formalidade essencial e, por isso, 
constitutiva de uma nulidade justificadora da anulação da venda, a sentença recorrida conclui pela 
negativa, com fundamento, em síntese, no seguinte:

 - A pretensão da requerente assenta no facto de pretender ser notificada da nova data designada 
para a venda do bem penhorado, notificação que não ocorreu no caso dos autos.

 - Embora a jurisprudência do STA não seja unânime nesta matéria, é de aceitar que, por aplica-
ção subsidiária, no processo de execução fiscal, do disposto no art. 886º -A do CPC, nomeadamente 
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do disposto no seu n.º 1, os credores com garantia real sobre o bem a vender devem ser notificados da 
decisão sobre a venda e que, por consequência, a omissão da notificação ali prevista constitui nulidade 
processual que pode justificar a anulação da venda nos termos dos arts. 201º, n.º 1, e 909º, n.º 1, alínea c), 
do CPC, aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 257º do CPPT.

Mas tal omissão só poderá constituir nulidade se puder influir no exame ou na decisão da causa 
(art. 201º, n.º l in fine do CPC).

 - No caso, apesar de a requerente não ter sido notificada nem da suspensão da abertura de pro-
postas de venda, nem da segunda data designada para a venda, não resulta da factualidade provada que 
a omissão de tal notificação tenha tido a susceptibilidade de influenciar a venda, pelo que tal omissão 
deve, no caso concreto, assumir o carácter de mera irregularidade, desde logo porque tendo em conta 
o disposto no art. 201º conjugado com o disposto no art. 205º, ambos do CPC, é de presumir, no caso, 
o conhecimento da nulidade por parte da requerente, na primeira data designada para a venda.

E, assim, estamos perante uma irregularidade que não pode ser enquadrável nas situações abran-
gidas pelo art. 201º do CPC, não acarretando a nulidade do acto da venda e actos subsequentes.

3.2. É do assim decido que a recorrente discorda, sustentando que se verificam nulidades proces-
suais que implicam a nulidade da própria venda subsequente:

 - Omissão da notificação de qualquer decisão que tivesse recaído sobre a sua pretensão de ver 
suspensa a instância até que fosse decretada a insolvência da executada, em processo judicial então 
pendente;

Omissão da notificação para se pronunciar sobre a modalidade da venda e o preço -base da 
mesma;

Omissão de notificação da designação de nova data para a abertura de propostas em carta fechada, 
após ter sido decidido pelo sr. chefe do competente serviço de finanças a suspensão da abertura de 
propostas.

Vejamos.
4.1. Sob a epígrafe «Prazos de anulação da venda», o art. 257º do CPPT dispõe o seguinte:
«1  - A anulação da venda só poderá ser requerida dentro dos prazos seguintes:
a) De 90 dias, no caso de a anulação se fundar na existência de algum ónus real que não tenha 

sido tomado em consideração e não haja caducado ou em erro sobre o objecto transmitido ou sobre as 
qualidades por falta de conformidade com o que foi anunciado;

b) De 30 dias, quando for invocado fundamento de oposição à execução que o executado não 
tenha podido apresentar no prazo da alínea a) do n.º l do artigo 203º;

c) De 15 dias, nos restantes casos previstos no Código de Processo Civil.
2  - O prazo contar -se -á da data da venda ou da que o requerente tome conhecimento do facto que 

servir de fundamento à anulação, competindo -lhe provar a data desse conhecimento, ou do trânsito em 
julgado da acção referida no n.º 3.

(…)».
4.2. No mesmo sentido, também o art. 909º do CPC (sob a epígrafe «Casos em que a venda fica 

sem efeito») dispõe:
«1. Além do caso previsto no artigo anterior, a venda só fica sem efeito:
a) …
b) …
c) Se for anulado o acto da venda, nos termos do artigo 201º.
(…)».
4.3. E este referido art. 201º do CPC estatui:
«1. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, a prática de um acto que a lei não admita, bem 

como a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando 
a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa.

2. Quando um acto tenha de ser anulado, anular -se -ão também os termos subsequentes que dele 
dependam absolutamente. A nulidade de uma parte do acto não prejudica as outras partes que dele 
sejam independentes.

3. (…)
4.4. Diga -se, em primeiro lugar, que, tendo a recorrente lançado mão do incidente de anulação de 

venda, embora invocando nulidades processuais nos termos dos arts. 201º n.º 1 e 909º n.º 1 alínea c) 
do CPC, o eventual erro na forma de processo daí adveniente (por não ter lançado mão da reclamação 
prevista nos arts. 276º e sgts. do CPPT e, ao invés, ter deduzido desde logo o incidente de anulação da 
venda) já não pode, nesta fase, ser conhecido n.º 2 do art. 206º do CPC).

4.5. Quanto ao mais:
Nas Conclusões 1 e 2 a recorrente invoca a nulidade processual decorrente da falta de notificação 

de qualquer decisão que tivesse recaído sobre a sua pretensão de ver suspensa a instância até que fosse 
decretada a insolvência da executada, em processo judicial então pendente.
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Ora, quanto a tal alegação, é certo que embora a sentença recorrida faça constar do respectivo 
relatório que a requerente invocara a falta de notificação da decisão que recaiu sobre o requerimento de 
29/7/2009, o que é verdade é que acaba por não se pronunciar especificamente sobre tal matéria, apesar 
de terem sido ordenadas as diligências constantes dos despachos de fls. 118, 129, 130 e 132 e terem 
sido prestadas as informações constantes do ofício de fls. 121 e dos termos de conclusão de fls. 130 e 
132, das quais resulta que no processo de insolvência n.º 3601/08.5TJCBR foi julgado improcedente 
o respectivo pedido e que tal processo se encontra extinto.

Mas, de todo o modo, também se constata do processo de execução fiscal (apenso), que nenhum 
requerimento datado de 29/7/2009 ali foi junto, sendo que, conforme resulta da cópia do mesmo (junta 
como documento n.º 1 à petição inicial do presente incidente de anulação de venda) se trata apenas de 
alegação feita na petição inicial apresentada no Serviço de Finanças em sede de reclamação dos créditos 
reclamados pela ora recorrente.

Assim, não se vê que aquela invocada nulidade processual tenha ocorrido em sede do processo 
de execução (no qual a recorrente nem sequer interveio), acrescendo que também não vem invocada, 
quanto a esta matéria, eventual nulidade, por omissão de pronúncia, da sentença ora recorrida.

4.6. Nas restantes Conclusões, a recorrente invoca erro de julgamento por parte da sentença recor-
rida, por ter julgado que constitui mera irregularidade (e não a nulidade prevista no art. 201º do CPC) 
quer a omissão da sua notificação para se pronunciar sobre a modalidade da venda e sobre o respectivo 
valor base dos bens, quer a omissão da notificação da designação de nova data para a abertura das 
propostas em carta fechada, após ter sido decidido pelo sr. chefe do serviço de finanças a suspensão 
da abertura das mesmas.

Vejamos.
4.6.1. A questão da obrigatoriedade da notificação da decisão sobre a venda aos credores re-

clamantes de créditos com garantia sobre os bens a vender, nomeadamente no âmbito da aplicação 
subsidiária do disposto no art. 886º -A do CPC ao processo de execução fiscal, tem suscitado diferentes 
entendimentos na jurisprudência desta Secção do STA, dos quais, aliás, dão conta a sentença recorrida 
e o Parecer do MP.

Assim é que, enquanto nos acórdãos proferidos em 17/12/2003 – proc. n.º 1951/03, 28/3/2007 
– proc. n.º 26/07, 28/11/2007 – proc. n.º 662/07 e 4/11/2009 – proc. n.º 686/09, se entendeu que no 
processo de execução fiscal não tem aplicação supletiva o disposto naquele art. 886º -A do CPC, nos 
acórdãos proferidos em 30/4/2008  - proc. n.º 117/08, 14/7/2008  - proc. n.º 222/08, 2/4/2009  - proc. 
n.º 805/08, 22/4/2009  - proc. n.º 146/09 e 3/11/2010  - proc. n.º 244/10, entendeu -se haver lugar a essa 
aplicação supletiva.

E também o recente acórdão do Tribunal Constitucional veio a julgar inconstitucional, por viola-
ção do disposto no art. 2º da CRP (princípio do Estado de direito), a norma que resulta das disposições 
conjugadas da alínea e) do n.º 1 do art. 2º e n.º 3 do art. 252º do CPPT e dos arts. 201º, 904º e alínea c), 
do n.º 1 do art. 909º do CPC, quando interpretada “no sentido de dispensar a audição dos credores pro-
vidos com garantia real nas fases de venda ordenada pelos Serviços de Finanças e, fundamentalmente, 
quando é ordenada a venda por negociação particular e feita a adjudicação consequente” (cfr. acórdão 
n.º 166/2010 do TConstitucional, de 28/4/2010, in Diário da República, II série, n.º 104, de 28/5/2010, 
pp. 29660 a 29664).

Ora, apesar de termos sufragado aquele primeiro entendimento (cfr., o citado acórdão de 4/11/2009, 
rec. n.º 686/09, que subscrevemos como adjunto), afigura -se -nos ser de rever tal posição, quer face à 
convincente argumentação constante do citado acórdão do Tribunal Constitucional, quer face à argu-
mentação entretanto também avançada no acórdão de 3/11/2010  - proc. n.º 244/10, deste STA.

Na verdade, como aí se refere, apesar de o art. 249º do CPPT estabelecer, sob a epígrafe “Publi-
cidade da venda”, que, determinada esta, se procederá «… à respectiva publicitação, mediante editais, 
anúncios e divulgação através da Internet», não é pretensão desta norma «eliminar a notificação às 
partes ou intervenientes processuais da decisão sobre a venda proferida no âmbito do processo judi-
cial de execução fiscal, até porque essa notificação se imporia por força do princípio, vigente para 
os processos de natureza judicial, da obrigatoriedade de notificação às partes de todos os despachos 
que lhes possam causar prejuízo, e que constitui, aliás, um corolário da proibição da indefesa ínsita 
no direito à tutela jurisdicional efectiva contida no artigo 20º da CRP».

Tal preceito visará, antes, «dar a mais ampla publicidade à venda no processo de execução fiscal, 
obrigando a uma maior divulgação relativamente à execução comum, tendo em conta o facto de estar 
em causa a cobrança de receitas tributárias que visam a satisfação das necessidades financeiras do 
Estado e de outras entidades públicas (artigo 5º, n.º 1, da LGT), de forma a obter o maior preço pos-
sível, não se pretendendo, com isso, excluir o cumprimento dos deveres legais de notificação pessoal 
às partes impostas pela legislação processual civil», sendo que, como também ficou exarado no supra 
citado acórdão de 14/7/2008  - proc. n.º 222/08 (STA), «essa necessidade de notificação às partes 
de todos os despachos que lhes possam causar prejuízo está expressamente prevista no artigo 229º 
do CPC, segundo o qual devem ser notificados, sem necessidade de ordem expressa, as sentenças e 
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os despachos que a lei mande notificar e todos os que possam causar prejuízo às partes, cumprindo 
ainda à secretaria notificar oficiosamente as partes quando, por virtude da disposição legal, possam 
responder a requerimentos, oferecer provas ou, de um modo geral, exercer algum direito processual 
que não dependa de prazo a fixar pelo juiz nem de prévia citação».

Necessidade que, por outro lado, é, ainda, compreensível à luz dos princípios da boa -fé e da 
cooperação consagrados nos arts. 226º e 226º -A do CPC, que impõem que as partes tenham conhe-
cimento de todos os actos que as possam prejudicar, a fim de poderem providenciar pela defesa dos 
seus interesses, em sintonia com a imposição constitucional de notificação dos actos administrativos 
estabelecida no n.º 3 do art. 268º da CRP que, pelas mesmas razões, será aplicável a actos praticados 
em processos judiciais em que vigora um princípio geral de proibição da indefesa (art. 20º, n.º 1, da 
CRP), sem que, por outro lado, se devam sobrevalorizar os argumentos que invocam as especificidades 
e características do processo de execução fiscal  - simplicidade e celeridade – já que a efectivação das 
notificações previstas no dito n.º 4 (correspondente ao n.º 6 na redacção actual) do art. 886º -A do CPC 
não implica qualquer atraso na tramitação do processo de execução fiscal, até porque tais notificações 
são feitas por via postal, pelo que se trata de um acto instantâneo que não impõe qualquer paragem do 
respectivo processo (cfr. os citados acórdãos do STA e do Tribunal Constitucional).

4.6.2. Por outro lado, como se escreve no citado acórdão de 14/7/2008, rec. 0222/08, «A questão 
da aplicabilidade do disposto no art. 886º -A, n.º 4, do CPC, não pode ser cindida quanto às decisões 
a comunicar» já que neste n.º 4 (correspondente ao actual n.º 6) se faz «referência à notificação da 
“decisão” e ela abrange, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, quer a escolha da modalidade de 
venda, quer o valor base dos bens a vender, quer a eventual formação de lotes» e, «Por isso, a haver 
no processo de execução fiscal lugar a notificação, ela terá de reportar -se à globalidade da “decisão” 
referida».

E «a esta questão da notificação da decisão deve ser dada resposta positiva» pois «vigora na 
generalidade dos processos judiciais o princípio da obrigatoriedade de notificação às partes de “to-
dos” os despachos que lhes possam causar prejuízo, o que é corolário da proibição da indefesa que 
está ínsita no direito à tutela jurisdicional efectiva, reconhecido no art. 20º da CRP» regra também 
expressamente formulada no art. 229º do CPC, sendo «perfeitamente compreensível esta obrigatorie-
dade, à face do princípio da boa fé e da cooperação que deve ser observado nas relações entre todos 
os intervenientes processuais (arts. 226º e 226º -A do CPC), que impõe, seguramente, que as partes 
tenham conhecimento de todos os actos que os possam prejudicar, a fim de poderem providenciar para 
defesa dos seus interesses, em sintonia com a imposição constitucional de notificação dos actos admi-
nistrativos, que se estabelece no n.º 3 do art. 268º da CRP que, pelas mesmas razões, será aplicável 
a actos praticados em processos judiciais, em que vigora o referido princípio geral de proibição da 
indefesa (art. 20º, n.º 1, da CRP).

Por outro lado, mesmo nos casos em que a escolha da modalidade de venda é vinculada» (no 
processo de execução fiscal a regra é a de que a venda é feita por meio de propostas em carta fechada 
(art. 248º do CPPT) e, conforme se exara na sentença recorrida, o valor base dos bens para a venda é 
determinado nos termos do CIMI, por força do disposto no art. 250º do mesmo CPPT) «pode haver 
uma decisão errada do órgão da execução fiscal na sua determinação (por exemplo, optar pela venda 
por negociação particular, com fundamento em urgência, quando ela não exista, ou optar pela venda 
por propostas em carta fechada em situação em que, por haver urgência, deveria ser ordenada a 
venda por negociação particular), pelo que aos interessados que podem ser afectados pela decisão 
tem de ser reconhecida a possibilidade de controlarem o decidido e impugnarem a decisão, se dela 
discordarem.

Assim, em face dessa potencial lesividade da decisão prevista sobre a modalidade de venda, valor 
base dos bens a vender e eventual formação de lotes, não poderá deixar de admitir -se a possibilidade 
de ela ser impugnada através de reclamação, nos termos dos arts. 95º, nºs. 1 e 2, alínea j), da LGT e 
276º do CPPT, em consonância com a imposição constitucional da impugnabilidade de todos os actos 
lesivos, que resulta do n.º 4 do art. 268º da CRP.

Aquela norma do art. 229º do CPC, sobre as notificações a efectuar oficiosamente pela secreta-
ria, é de aplicação subsidiária no contencioso tributário, pois não há qualquer regra especial sobre 
esta matéria.»

E apesar de no n.º 6 (actual redacção) do art. 886º -A do CPC se fazer referência à comunicação da 
«decisão» (que é a referida no n.º 2 do mesmo artigo), e neste não se fazer referência à data da venda, 
designadamente, no que directamente interessa no caso dos autos, à data da abertura das propostas 
em carta fechada (sendo que a recorrente também invoca nulidade por não ter sido notificada da nova 
data que o chefe do Serviço de Finanças designou para a abertura das propostas) o que é verdade é que 
«apesar de não se referir explicitamente neste n.º 2 do art. 886º -A que a decisão abrange a indicação 
da data da venda por propostas em carta fechada, deve entender -se que ela também é abrangida», é 
de concluir, pelas razões constantes da fundamentação do aresto que vimos citando, «que o art. 886º -A, 
n.º 4, do CPC é subsidiariamente aplicável ao processo de execução fiscal, na parte em que impõe a 
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notificação aos credores com garantia real do despacho que determina a modalidade de venda, fixa o 
valor base dos bens a vender (e eventual formação de lotes) bem como designa dia para a abertura de 
propostas em carta fechada, no caso de ser esta a modalidade de venda adoptada», sendo que, também 
no que se refere à fixação do valor base da venda, o STA afirmou a aplicabilidade do art. 886º -A, n.º 4 
(actual n.º 6), do CPC ao processo de execução fiscal, no acórdão de 12/9/2007, rec. n.º 699/07.

4.6.3. Mas, aceitando, embora, a aplicação subsidiária do disposto no art. 886º -A do CPC (en-
tendimento que a sentença recorrida também acolheu) não pode, todavia, corroborar -se o julgado 
recorrido.

Conforme decorre do Probatório (cfr. os seus nºs. 10, 14 e 16) foi, por despacho de 24/6/2009, 
do chefe do Serviço de Finanças de Coimbra -1, designado o dia 12/8/2009 para abertura das propostas 
com vista à venda judicial do bem penhorado na execução fiscal aqui em causa e ordenada a notificação 
da recorrente (credora com garantia real) da data assim designada, mas a mesma recorrente não foi 
notificada do posterior despacho do Chefe do Serviço de Finanças que (deferindo o pedido apresentado 
em 10/8/09 pela executada, de suspensão de abertura das propostas pelo período de 80 dias), marcou 
a data para tal abertura para o dia 30/10/2009 em caso de incumprimento.

Contudo, a sentença considerou que, não tendo ficado provado que a omissão da notificação, à 
recorrente, da suspensão da abertura de propostas e da segunda data designada para a venda tenha tido a 
susceptibilidade de influenciar a venda, tal omissão se reconduz a mera irregularidade, não enquadrável 
no âmbito do disposto no art. 201º do CPC, desde logo porque tendo a conjugação do disposto neste 
normativo com o também disposto no art. 205º do mesmo código, é de presumir o conhecimento da 
nulidade por parte da requerente, na primeira data designada para a venda.

Não acompanhamos, porém, esta fundamentação.
É certo que a anulação da venda nos termos deste art. 201º do CPC depende, quer da ocorrência, 

relativamente ao acto de venda ou aos actos preparatórios a ela respeitantes, de qualquer omissão de 
acto ou formalidade prescrita na lei, quer da circunstância de a irregularidade verificada poder ter in-
fluência na venda (nºs. 1 e 2 do artigo referido). Ou seja, a regra, relativamente à prática de acto não 
admitido ou à omissão de acto ou formalidade prescrita, é a de que, se a lei não referir expressamente 
como consequência a invalidade do acto, o vício do acto processual só deve produzir nulidade quando 
dele resulte prejuízo para a relação jurídica contenciosa.

E é certo, igualmente, que, como refere o Cons. Jorge de Sousa, (CPPT anotado, II vol. 5ª ed., 
anotação 9 ao art. 257º, pag. 588) estão «nestas condições, por exemplo, as irregularidades relativas 
à publicidade da venda, designadamente as que respeitam ao tempo e locais de afixação de editais, à 
publicação de anúncios e seu conteúdo e as relativas às notificações das pessoas que devem ser noti-
ficadas para a venda», sendo que «mesmo nestes casos, a anulação da venda só deve ser decretada se, 
no circunstancialismo em que ocorreram as irregularidades, se puder afirmar a sua susceptibilidade 
para influenciar a venda.»

Ora, no caso presente, respeitando a omissão à notificação da recorrente da designação de nova 
data para a abertura de propostas em carta fechada, após ter sido decidida pelo sr. chefe do Serviço de 
Finanças a suspensão da abertura de propostas, nada autoriza a concluir, contrariamente ao afirmado na 
sentença recorrida, que, se fosse notificada da nova data da venda, rectius, da nova data para a abertura 
das propostas, a recorrente não tomaria a iniciativa de acautelar os seus direitos, comparecendo no 
acto de abertura (al. a) do art. 253º do CPPT) ou formulando proposta de aquisição de modo a evitar a 
degradação do preço de venda [até porque o requerimento da executada a pedir a suspensão da abertura 
das propostas deu entrada no Serviço de Finanças em 10/8/2009 (fls. 74 do processo apenso e n.º 14 
do Probatório), a venda (abertura de propostas) estava designada para 12/8 e as propostas podiam ser 
entregues até às 16.00 horas do dia 11/8 (cfr. o Edital de fls. 65 do processo apenso e o n.º 10 do Pro-
batório) e o despacho a suspender a abertura das propostas e a designar a nova data para 30/10/2009 
foi proferido em hora não especificada desse dia 11/8/2009 (cfr. despacho a fls. 74 do processo apenso 
e n.º 14 do Probatório)].

Assim, sendo certo que, no caso, ocorreu a preterição da mencionada formalidade imposta pela 
lei, é ao Tribunal que compete, no seu prudente arbítrio, decretar ou não a nulidade, conforme entenda 
que a irregularidade cometida pode ou não exercer influência no exame ou na decisão da causa, aten-
tando em que, como ensina o Professor Alberto dos Reis (Comentário …, vol II, pág. 486) «os actos de 
processo têm uma finalidade inegável: assegurar a justa decisão da causa; e como a decisão não pode 
ser conscienciosa e justa se a causa não estiver convenientemente instruída e discutida, segue -se que o 
fim geral que se tem em vista com a regulação e organização dos actos de processo está satisfeito se as 
diligências, actos e formalidades que se praticarem garantem a instrução, a discussão e o julgamento 
regular do pleito; pelo contrário, o referido fim mostrar -se -á prejudicado se se praticarem ou omitirem 
actos ou deixarem de observar -se formalidades que comprometem o conhecimento regular da causa 
e, portanto, a instrução, a discussão ou o julgamento dela».

Sendo, pois, neste sentido que deve entender -se a expressão “quando a irregularidade cometida 
possa influir no exame ou na decisão da causa”, «o princípio da redução de nulidade à mera irregulari-
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dade, sem consequências, só acontece quando o acto haja atingido o seu fim, e só caso a caso e segundo 
a prudência e a ponderação dos juízes, pode resolver -se a questão de saber se o acto atingiu o seu fim. 
Deste modo, a anulação da venda deve ser decretada se, no circunstancialismo em que ocorreram as 
irregularidades, puder afirmar -se a sua susceptibilidade para influenciar a venda.» (cfr. o citado ac. 
deste STA, de 3/11/2010, rec. n.º 0244/10),

Porém, no caso em apreço, operando tal ponderação, havemos de concluir que, como bem aponta 
o MP, a omissão da notificação do despacho determinativo da suspensão da abertura de propostas e da 
subsequente nova data designada, constitui preterição de formalidade legal com potencial para lesar o 
credor com garantia real sobre o bem a vender, não podendo, por isso, deixar de admitir -se a possibilidade 
de vir a ser impugnada. Ou seja, a falada omissão comprometeu o conhecimento regular da causa e, 
portanto, o julgamento dela: devia ter sido assegurada, e não o foi, a participação da reclamante credora 
na fase da venda, de modo a proteger os seus interesses, proporcionando -lhe quer o acompanhamento 
do desenvolvimento processual normal, quer a realização de diligências no sentido de alcançar a melhor 
proposta possível de venda e evitar ou minimizar a degradação do respectivo preço, garantindo que a 
venda se realize pelo preço mais alto possível.

Não fora a referida omissão e a venda poderia ter sido efectuada a diferente pessoa, por valor 
superior. Pelo que não pode afastar -se a possibilidade de a omissão da referida notificação poder ter 
influenciado o resultado e o valor da venda, constituindo, assim, tal irregularidade, uma nulidade nos 
termos do citado art. 201º n.º 1 do CPC, que importa não só a nulidade do acto da venda em si, como 
dos actos subsequentes que dele dependam absolutamente.

Procedem, portanto, nestes termos, as Conclusões 4ª a 6ª do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, deferir 

o requerimento de anulação de venda e anular todos os actos processuais subsequentes ao despacho 
que designou a nova data para a abertura de propostas em carta fechada, após ter sido decidida pelo sr. 
chefe do Serviço de Finanças a suspensão da abertura das mesmas.

Custas pela Fazenda Pública, apenas na instância.

Lisboa, 22 de Junho de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 22 de Junho de 2011.

Assunto:

Prescrição da dívida exequenda. Novo facto interruptivo quanto à prescrição, estando 
ainda a decorrer os efeitos de anterior facto interruptivo. Instauração de impugnação 
judicial. Interrupção da prescrição.

Sumário:

 I — A instauração de execução fiscal (na vigência do CPT) interrompia a prescrição, 
não obstante estar ainda em curso prazo de interrupção motivado por reclamação 
graciosa que ainda não tinha parado por período superior a um ano por facto não 
imputável ao contribuinte.

 II — Tanto no regime do CPT como no da LGT, a impugnação judicial interrompe a 
prescrição, inutilizando todo o prazo até então decorrido e só começando este a 
correr novamente o trânsito em julgado da decisão que aí vier a ser proferida.

 III — O conhecimento das alegadas inconstitucionalidades material e orgânica do 
artº 49º, nºs 1 e 3 seria inútil para o desfecho do presente caso, consubstanciando 
como tal a prática de um acto inútil e por isso proibido (artigo 137.º do CPC), 
uma vez que estas normas não serviram de fundamento à decisão.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. SONAE  - Distribuição SGPS, SA, com os demais sinais nos autos, veio recorrer do acórdão 
proferido pelo TCAN em 3 de Fevereiro de 2011 (fls. 246/260) que, revogando decisão proferida pelo 
Mmº Juiz do TAF do Porto que havia concedido provimento à sua reclamação de decisão do órgão da 
execução fiscal, não considerou prescrita a dívida objecto de cobrança coerciva no processo de execução 
fiscal n.º 1805199801033735, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) Relevando a data da instauração da execução fiscal (de natureza judicial) e não a data da apre-
sentação da reclamação judicial, o presente recurso jurisdicional é legalmente admissível.

2ª) Com efeito, a execução fiscal foi instaurada antes da entrada em vigor do DL n.º 229/96, de 
29 de Novembro, entrado em vigor em 15.09.07 (cfr. artº 114º do ETAF, Portaria n.º 398/97, de 18 de 
Junho e artigos 32º, n.º 1, alínea a) e 41º do ETAF, na redacção inicial, aplicável por força do precei-
tuado no artº 120º do mesmo diploma, na redacção dada pelo DL n.º 299/96, de 29 de Novembro e 
artº 223º, n.º 1 do CPT).

3ª) Sendo certo que, nos termos do artº 678º, n.º 2 do CPC, o recurso com fundamento em violação 
das regras de competência em razão da hierarquia é sempre admissível.

4ª) O douto Acórdão recorrido violou as regras de competência em razão da hierarquia (cfr. artº 16º, 
nºs 1 e 2 do CPPT e 3º da LPTA e 13º do CPTA).

5ª) Uma vez que o recurso jurisdicional que subjaz ao Acórdão aqui recorrido não tem por fun-
damento matéria de facto, mas apenas matéria de direito.

6ª) Pelo que o Tribunal hierarquicamente competente para dele conhecer era o STA, e não o TCAN.
7ª) É o que se deduz do disposto nos artºs 26º, alínea b), 38º, alínea a) do ETAF, aprovado pela 

Lei n.º 107 -D/2003, de 31.12 e já antes estabeleciam os artºs 32º, n.º 1, alínea b) e 41º, n.º 1 alínea a) 
do anterior ETAF aprovado pelo DL n.º 128/84, de 21 de Março, na redacção dada pelo DL 229/96, 
de 29 de Novembro.

8ª) Disposições estas violadas pelo douto Acórdão recorrido.
9ª) Para efeitos de prescrição, deve ser computado todo o tempo decorrido desde 01.07.1991 e 

19.02.1996, data da apresentação da reclamação graciosa, retomando -se o decurso e contagem do prazo 
de prescrição a partir de 19.02.1997.

10ª) Contrariamente ao que se afirma no douto Acórdão recorrido, a posterior instauração da 
execução fiscal, em 31.05.1996, não voltou a interromper a prescrição.

11ª) Uma vez que, em 31.05.1996, ainda não havia cessado o efeito interruptivo da prescrição 
motivado pela apresentação da reclamação graciosa.

12ª) Efectivamente, o efeito interruptivo (da prescrição), decorrente da apresentação da recla-
mação graciosa, só cessou em 20.02.1997, quando se completou um ano de paragem do processo de 
reclamação (por motivo não imputável ao contribuinte).

13ª) Uma vez interrompido o prazo de prescrição, em virtude da ocorrência do facto interruptivo pri-
meiramente ocorrido, o prazo de prescrição passa a fluir ininterruptamente, sem novas interrupções.

14ª) É este o entendimento pacífico do STA, à luz do CPT, como é o caso.
15ª) O douto Acórdão interpreta e aplica erradamente o disposto no artº 34º, n.º 3 do CPT.
16ª) Ao contrário do preconizado no Acórdão recorrido, da posterior apresentação de impugnação 

judicial, em 18.12.2001, não advém a “impossibilidade de o novo prazo de prescrição começar a correr 
enquanto não transitar em julgado a decisão que ponha termo ao processo”

17ª) Ou seja, a interrupção da prescrição, contrariamente ao decidido, não se verificou apenas em 
13.11.2009, a quando do trânsito em julgado da decisão da impugnação judicial.

18ª) O douto Acórdão recorrido viola o artº 49º, n.º 1 da LGT na redacção vigente em 18.12.2001: 
aquele preceito legal em lugar algum estabelece que a interrupção da prescrição ocorre com o trânsito 
em julgado da decisão que puser termo ao processo de impugnação judicial.

19ª) O artº 49º, n.º 1 da LGT, segundo essa interpretação, padece de inconstitucionalidade material 
por violação dos princípios da legalidade e inerente tipicidade tributárias.

20ª) Dado que a prescrição integra a questão das “garantias dos contribuintes” um dos “elementos 
essenciais dos impostos” integrados no princípio fundamental da legalidade e da tipicidade.

21ª) Outrossim, o prazo de prescrição, então de oito anos, reiniciou -se em 18.12.2001 e terminou 
em 18.12.2009, pelo que a dívida exequenda, contrariamente ao decidido está prescrita.

22ª) À data, 18.12.2001, existia norma especial sobre a questão da “suspensão” do prazo de 
prescrição.

23ª) Era ela o artº 49º, n.º 3 da LGT, de cuja redacção, então, não se podia extrair que o prazo de 
prescrição se suspendia enquanto durasse a pendência da impugnação judicial.

24ª) Muito menos que o prazo prescricional se suspendia enquanto a impugnação judicial não 
fosse objecto de decisão transitada em julgado.

25ª) Por existência de lei especial sobre a matéria, é inaplicável o artº 327º, n.º 1 do CC referido 
no Acórdão recorrido (cfr. artº 7º, n.º 3 do CC).
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26ª) Só com o aditamento de um novo n.º 4 ao artº 49º da LGT, por meio do artº 89º da Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29.12 (entrado em vigor em 01.01.2007, conforme o respectivo artº 163º), é que o 
legislador, inovadoramente, veio considerar que o prazo de prescrição legal se suspende enquanto não 
houver decisão transitada em julgado, no caso de impugnação judicial.

27ª) Esta nova lei não estava em vigor à data da apresentação da impugnação judicial, 18.12.2001.
28ª) Contrariamente ao preconizado no Acórdão recorrido, a lei nova (LGT) veio encurtar o prazo 

de prescrição, em relação ao CPT, e não alargá -lo.
29ª) Qualquer interpretação da nova lei, em sentido contrário, entende com a própria lei de auto-

rização legislativa que esteve na génese deste novo regime prescricional instituído pela LGT.
30ª) Se se considerasse que o prazo de prescrição estaria sempre suspenso enquanto estivesse 

pendente a impugnação judicial, não faria qualquer sentido o n.º 2 do artº 49º da LGT, segundo o qual 
essa suspensão ocorre entre a data da instauração e a paragem do processo de impugnação por mais de 
um ano (por razão inimputável ao contribuinte).

31ª) Com efeito, o sobredito artº 49º, n.º 1 e n.º 3 da LGT é organicamente inconstitucional, se 
interpretado no sentido de que a apresentação de impugnação judicial, para além de interromper o 
decurso do prazo de prescrição, suspende ou protela o início desse mesmo prazo para o momento em 
que transitar em julgado a respectiva decisão.

32ª) A questão da prescrição é matéria de direito material, substantivo (e não meramente adjectivo 
ou processual), incluída no âmbito da garantia dos contribuintes.

33ª) Sobre “as garantias dos contribuintes” vigora o princípio da legalidade tributária (cfr. artºs 8º, 
nºs 1 e 2, alínea a) da LGT, 103º, n.º 2 e n.º 3 e 165º, n.º 1, alínea j) da CRP).

34ª) As “garantias dos contribuintes” constituem, pois, um dos elementos essenciais do direito tributário.
35ª) A sujeição das normas reguladoras da prescrição ao princípio da legalidade tributária de 

reserva de lei formal conduziu -nos forçosamente ao postulado da inadmissibilidade da sua aplicação 
analógica (cfr. artº 11º, n.º 4 da LGT).

36ª) Designadamente dos artºs 326º, n.º 1 e 327º, n.º 1 do CC aplicados pelo Acórdão recorrido.
37ª) A interpretação preconizada no Acórdão recorrido significa que a prescrição jamais ocorre, 

seja em que circunstância for, contrariando os ideais de segurança e paz jurídica que estão e sempre 
estiveram na génese do instituto da prescrição.

38ª) Ao invés, a Lei de Autorização Legislativa n.º 41/98, de 4/8, que aprovou a LGT, apenas autori-
zou o Governo a alterar os pressupostos da interrupção do prazo de prescrição, que poderia ser encurtado.

39ª) Aquela Lei de Autorização Legislativa não autorizou o Governo a criar quaisquer pressupostos 
de suspensão ou alargamento do prazo de prescrição.

40ª) Deste modo, o artº 49º, n.º 3 da LGT, na interpretação segundo o qual a apresentação da im-
pugnação judicial protela o início do prazo da prescrição para a data do respectivo trânsito em julgado, 
sufragada no douto Acórdão recorrido, para além de material, é organicamente inconstitucional.

41ª) O prazo de prescrição interrompeu -se com a apresentação da impugnação judicial, em 
28.12.2001, reiniciando -se, a partir daí, a contagem do prazo de prescrição, de 8 anos, o qual, por isso, 
terminou em 18.2.2009.

42ª) Só esta interpretação do artº 49º, n.º 3 da LGT, redacção em vigor em 18.12.2001, se coaduna 
com os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança, decorrentes do primado do Estado 
de Direito Democrático, consagrado no artº 2º da CRP.

Nestes termos, e nos melhores de direito e com o douto suprimento de Vª Ex.cia, admitindo o 
presente recurso e concedendo -lhe provimento, com a revogação do douto Acórdão recorrido e reconhe-
cimento da prescrição da dívida tributária exequenda, Vªs Ex.cias farão, mais uma vez, inteira Justiça.

2. Contra -alegando, veio a Fazenda Pública concluir:
1ª) O recurso da sentença da 1ª instância afrontava a decisão sobre a matéria de facto.
2ª) Ao decidi -lo, o TCAN não violou, portanto, as regras da competência em razão da hierarquia.
3ª) O artº 49º da LGT, na redacção anterior ao OE de 2007, previa várias causas interruptivas, 

todas elas com potencialidade interruptiva própria.
4ª) Assim sendo, a verificação de uma causa interruptiva, mesmo quando o prazo prescricional 

se encontrava já interrompido, elimina todo o período decorrido até essa data, determinando o reinício 
do prazo de prescrição.

5ª) Na vigência da redacção do artº 49º da LGT, anterior à introduzida pelo OE de 2007, os factos 
interruptivos tinham carácter duradouro que só cessava se o processo estivesse parado por mais de um 
ano por causa não imputável ao contribuinte.

6ª) Da norma resultava a contrario que o efeito interruptivo se mantinha até à decisão final com trân-
sito em julgado caso o processo prosseguisse com regularidade, sem quebra ou intermitência de relevo.

7ª) A alusão feita no acórdão aos artºs 326º, 1 e 327, 1 do CC tem o seu fundamento no paralelismo 
da solução adoptada naquele diploma com a lei tributária.

8ª) A interpretação do artº 49º da LGT não encurta o prazo de prescrição, nem viola o princípio 
da legalidade e da tipicidade.
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9ª) Não ocorrem, portanto, as arguidas inconstitucionalidades orgânica e material.
Termos em que deve ser recusado provimento ao recurso
3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 429/433 no qual defende a improcedência do recurso.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância e mantidos sem 

alteração pelo TCAN, os seguintes factos:
a) Na sequência de uma inspecção à sociedade Modelo  - Sociedade Gestora de Participações 

Sociais, SA, pela Administração Tributária foi emitida a liquidação adicional de IRC n.º 8310011637 
referente ao ano de 1990, no valor de 76.473.249$00 e que subjaz à dívida exequenda.

b) Em 19.02.1996, a referida sociedade apresentou reclamação graciosa contra a liquidação re-
ferida em a).

c) Em 31.05.1996, foi autuada a execução fiscal n.º 1805199801033735 contra aquela sociedade 
para cobrança coerciva da dívida proveniente de IRC a que se reporta a liquidação referida em a).

d) Em 05.08.1996, a executada apresentou garantia bancária no valor de 117.580.805$00, com 
vista à suspensão da execução fiscal indicada em c).

e) Por despacho de 12.08.1996, em face da garantia prestada, foi proferido despacho a ordenar a 
suspensão da execução.

f) A reclamação graciosa referida em b) esteve parada por motivo não imputável ao contribuinte 
entre 19.12.1996 (data da apresentação) e 21/07/1998.

g) Por despacho de 06.11.2002, a reclamação graciosa apresentada pela ora reclamante foi par-
cialmente deferida.

h) Em 18.12.2001, a executada apresentou impugnação judicial contra a decisão de indeferimento 
parcial da reclamação graciosa.

i) Por sentença proferida em 28.05.2004, a impugnação judicial referida em h) foi julgada total-
mente improcedente.

j) Na sequência do recurso interposto pela ora reclamante, por acórdão do TCAN de 18.01.2006, a 
sentença referida em i) foi revogada na parte em que julgou a impugnação procedente e, em substituição, 
julgada improcedente a impugnação, excepto na parte referente à liquidação dos juros compensatórios, 
a qual foi anulada por falta de fundamentação.

k) Em 29.06.2006, foi concedido parcial deferimento ao pedido de rectificação de erros materiais 
e esclarecimentos apresentados pela ora reclamante.

l) A ora reclamante interpôs recurso para o Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA, 
por oposição de acórdãos, relativamente ao acórdão referido em j), complementado com a rectificação 
e esclarecimentos referido em k).

m) Por acórdão do STA de 22.10.2008, foi acordado julgar findo o recurso.
n) A ora reclamante requereu a reforma do Acórdão indicado em m), a qual foi indeferida por 

Acórdão de 28.10.2009, notificado às partes através de ofício de 29.10.2009  - cfr. fls. 501 dos autos.
o) No âmbito da execução fiscal n.º 180519980103735, a ora reclamante apresentou, em 11.03.2009, 

o requerimento de fls. 186/190 dos autos de execução fiscal, a solicitar a declaração da prescrição da 
dívida e a consequente extinção da execução fiscal.

p) Por despacho do Ex.mo Srº Chefe do Serviço de Finanças da Maia de 29.05.2009, o pedido cons-
tante do requerimento indicado em o) foi indeferido, considerando que a dívida não se encontrava prescrita.

q) A presente reclamação foi apresentada em 19.08.2009 e remetida pelo órgão de execução fiscal 
ao tribunal em 03.05.2010.

5. As questões a conhecer no presente recurso, de acordo com as conclusões das alegações, são 
as seguintes:

a) Admissibilidade do recurso (conclusões 1ª/3ª)
b) Incompetência do TCAN para conhecer do recurso da decisão do TAF (conclusões 4ª/8ª).
c) Prescrição da dívida exequenda (conclusões 9ª/42ª)
Vejamos então.
5.1. Para justificar a admissibilidade do recurso, invocou a recorrente o seguinte:
A execução fiscal foi instaurada antes da entrada em vigor do DL n.º 229/96, de 29 de Novembro, 

entrado em vigor em 15.09.07 (cfr. artº 114º do ETAF, Portaria n.º 398/97, de 18 de Junho e artigos 32º, 
n.º 1, alínea a) e 41º do ETAF, na redacção inicial, aplicável por força do preceituado no artº 120º do 
mesmo diploma, na redacção dada pelo DL n.º 299/96, de 29 de Novembro e artº 223º, n.º 1 do CPT).

Por outro lado, nos termos do artº 678º, n.º 2 do CPC, o recurso com fundamento em violação das 
regras de competência em razão da hierarquia é sempre admissível.

Ora, o douto Acórdão recorrido violou as regras de competência em razão da hierarquia (cfr. artº 16º, 
nºs 1 e 2 do CPPT e 3º da LPTA e 13º do CPTA), uma vez que o recurso jurisdicional que subjaz ao 
Acórdão aqui recorrido não tem por fundamento matéria de facto, mas apenas matéria de direito, pelo 
que o Tribunal hierarquicamente competente para dele conhecer era o STA, e não o TCAN.

Quid juris?
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Conforme referido no Preâmbulo do DL n.º 229/96, de 29 de Novembro, este diploma veio manter 
apenas dois graus de recurso na jurisdição administrativa e, por paralelismo com ela, passou a admitir 
também e apenas dois graus de recurso na jurisdição tributária.

Este diploma entrou em vigor em 15.09.2007, por força do seu artº 5º, n.º 1, conjugado com os 
artºs 114º do ETAF e Portaria n.º 398/97, de 18 de Junho. Por força da nova redacção do artº 120º do 
ETAF, a extinção do anterior 3º grau de jurisdição no contencioso tributário operada por este diploma 
apenas produziu efeitos relativamente aos processos instaurados após a sua entrada em vigor. Ora, sendo 
a execução fiscal de data anterior a esta, o recurso para este Supremo Tribunal ainda é admissível em 
sede de 3º grau de jurisdição.

5.2. Relativamente à 2ª questão  - incompetência do TCAN, em razão da hierarquia, para conhecer 
do recurso  - dá a recorrente a entender que faz esta invocação apenas para justificar a admissibilidade 
do recurso, ao abrigo do artº 678º, n.º 2 do CPC.

De todo o modo, a entender -se que era sua intenção tirar outras consequências dessa invocação, 
sempre se dirá que, tal como referido nas contra -alegações da Fazenda Pública, que esta, no recurso 
dirigido ao TCAN, invocou matéria de facto ao afirmar que a decisão recorrida havia errado na selec-
ção da factualidade. E essa invocação da matéria de facto consta claramente das conclusões B, C, E e 
G (v. fls. 246).

Sendo assim, o TCAN era competente para conhecer do recurso, sendo irrelevante que não tenha 
alterado a matéria de facto e decidido a questão de direito com base nos factos dados como provados 
em 1ª instância.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões 4ª/8ª.
5.3. Passemos então a conhecer da prescrição da dívida exequenda.
5.3.1. À data da obrigação tributária em causa nos autos (IRC do ano de 1990) o prazo de pres-

crição era de 20 anos, de acordo com o disposto no art. 27.º do CPCI, contando -se este do «início do 
ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário».

Em l de Julho de 1991 entrou em vigor o CPT, que revogou o CPCI e encurtou o prazo de pres-
crição para 10 anos (artº. 34.º do CPT).

Em l de Janeiro de 1999 entrou em vigor a Lei Geral Tributária, que revogou o artº. 34.º do CPT 
e encurtou o prazo de prescrição das obrigações tributárias para 8 anos (artº. 48.º, n.º l, da LGT).

Ora, para determinar o prazo aplicável há que atender a essa sucessão de leis no tempo e ao disposto 
no artº. 297.º, n.º l, do Código Civil, que determina que «A lei que estabelecer, para qualquer efeito, 
um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem 
em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a 
lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar».

Sendo assim, cumpre averiguar se à data em que entraram em vigor as leis que encurtaram os 
prazos de prescrição faltava menos tempo para o prazo se completar à luz da lei antiga.

Ora, relativamente aos prazos fixados pelo CPCI e pelo CPT, à data em que este entrou em vigor 
 - l de Julho de 1991  - ainda só tinham decorrido seis meses do prazo de 20 anos fixado pelo CPCI (não 
se tendo verificado causa alguma de suspensão ou de interrupção da prescrição).

O prazo de prescrição de 10 anos previsto no artº. 34.º, n.º l, do CPT, contado a partir de l de Julho 
de 1991, terminaria, na ausência de causas de interrupção ou de suspensão, em l de Julho de 2001. O 
que significa que, caso não houvessem causas de interrupção ou prescrição, à data da entrada em vigor 
da LGT (l de Janeiro de 1999), faltaria apenas 2 anos e 6 meses para que se completasse o prazo, ou 
seja, menos que os 8 anos fixados na LGT como prazo de prescrição das obrigações tributárias.

Cumpre, por isso, averiguar da ocorrência de causas de interrupção ou de suspensão do prazo de 
prescrição no âmbito do CPT, tendo sempre presente que os efeitos jurídicos de factos são determinados 
pela lei vigente no momento em que eles ocorrem, como decorre do n.º 2 do art. 12.º do CC.

O primeiro acto interruptivo ocorreu em 19 de Fevereiro de 1996, data em que foi apresentada 
reclamação graciosa contra a liquidação que deu origem à dívida exequenda (cf. artº. 34.º, n.º 3, do CPT).

Atento o disposto na segunda parte daquele preceito legal e porque em 19 de Fevereiro de 1997 
se completou um ano de paragem do processo de reclamação graciosa por motivo não imputável à 
Reclamante, degradou -se em efeito suspensivo o efeito interruptivo decorrente da instauração da re-
clamação graciosa.

Assim, haveria de somar -se ao tempo decorrido desde então o que decorreu entre l de Julho de 
1991 e 19 de Fevereiro de 1996, tudo nos termos do referido n.º 3 do art. 34.º do CPT.

Porém, em 31 de Maio de 1996 foi instaurada execução fiscal à qual o n.º 3 do art. 34.º do CPT 
conferia também efeito interruptivo da prescrição.

É que, verificada a ocorrência de duas causas de interrupção da prescrição  - no caso, a reclamação 
graciosa e a instauração da execução fiscal  - cada uma delas produz os seus efeitos próprios no decurso 
do prazo, isto é, qualquer das causas de interrupção da prescrição tinha, por si própria, os efeitos de 
eliminar todo o tempo anteriormente decorrido e obstar ao decurso da prescrição enquanto estivesse 
pendente o processo em que ela se tinha produzido.
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Por isso, mesmo que, quando ocorreu a segunda causa de interrupção da prescrição, o período 
anterior à primeira estivesse eliminado e não tivesse decorrido qualquer período para a prescrição, 
por o processo que determinou a primeira interrupção estar pendente e não ter parado por mais de um 
ano por motivo não imputável ao contribuinte, a segunda causa de interrupção mantém a sua própria 
potencialidade para produzir os mesmos efeitos em relação ao período anterior (eliminação) e durante 
o seu próprio processo (obstando ao decurso do prazo).

Deste modo e tendo em atenção a aplicação do CPT, temos que:
 -o prazo da prescrição iniciou -se em l de Julho de 1991;
 -foi apresentada reclamação graciosa em 19 de Fevereiro de 1996;
 -foi instaurada execução fiscal em 31 de Maio de 1996;
 - a reclamação graciosa parou, completando -se um ano de paragem por facto não imputável à 

Contribuinte em 19 de Fevereiro de 1997;
 - a execução fiscal, que, inicialmente, parou por facto imputável à Contribuinte em 5 de Agosto 

de 1996 (por força da reclamação graciosa e da prestação de garantia efectuada nessa data), completou 
um ano de paragem por facto não imputável à Contribuinte em 19 de Fevereiro de 1998.

Assim, quer a dedução da reclamação graciosa quer a instauração da execução fiscal viram o seu 
efeito interruptivo degradar -se em efeito suspensivo por força das paragens dos processos por mais de 
um ano e por facto não imputável à Contribuinte, motivo por que a contagem do prazo da prescrição 
será a efectuar nos seguintes termos:

 - conta -se para a prescrição o período decorrido entre l de Julho de 1991 (data da entrada em vigor 
do CPT) e 19 de Fevereiro de 1996, data em que foi apresentada a reclamação graciosa;

 - não se conta o prazo de prescrição enquanto não se completou um ano de paragem do processo de 
reclamação graciosa por facto não imputável à Contribuinte, o que ocorreu em 19 de Fevereiro de 1997;

 - também não se conta o período decorrido entre 31 de Maio de 1996 (data da instauração da 
execução fiscal) e 19 de Fevereiro de 1998, pois só nessa data se completou um ano de paragem da 
execução fiscal por facto não imputável à Contribuinte.

Assim, para a prescrição conta -se o período decorrido entre l de Julho de 1991 e 19 de Fevereiro 
de 1996  - 4 anos 7 meses e 18 dias  - e o período posterior a 19 de Fevereiro de 1998 que, em 31 de 
Dezembro de 1998 perfazia 10 meses e 12 dias.

Pelo que ficou dito, em l de Janeiro de 1999  - data da entrada em vigor da LGT  - já estavam 
decorridos 5 anos e 6 meses do prazo prescricional, o que significa que no momento da entrada em 
vigor da nova lei faltava menos tempo para o prazo se completar à face da lei antiga, pelo que é o prazo 
desta que se aplica (art. 297.º, n.º l, do CC). Ou seja, para se completar o prazo de dez anos previsto 
no CPT, à data da entrada em vigor da LGT, faltavam 4 anos e 6 meses para se completar o prazo de 
prescrição da obrigação tributária.

5.3.2. Acontece ainda que em 18 de Dezembro de 2001 (ou seja, decorridos que estavam 2 anos 
11 meses e 17 dias sobre a entrada em vigor da LGT, o que perfaz 8 anos 5 meses e 17 dias do prazo de 
prescrição de acordo com o acima referido, ocorreu nova causa de interrupção da prescrição: a dedução 
da impugnação judicial contra a decisão de indeferimento parcial da reclamação graciosa (cfr. artº. 49.º, 
n.º l, da LGT). E também esta causa de interrupção tem que ser relevada, uma vez que à data não estava 
ainda em vigor a redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, ao n.º 3 do art. 49.º da LGT.

Porque esta impugnação judicial nunca parou por mais de um ano, o efeito dessa interrupção é a 
eliminação de todo o tempo decorrido anteriormente (cfr. artº. 326.º, n.º l, do CC) e a impossibilidade 
de o novo prazo de prescrição começar a correr enquanto não transitar em julgado a decisão que ponha 
termo ao processo (cfr. art. 327.º, n.º l, do CC). Assim, um novo prazo da prescrição  - agora de 8 anos 
nos termos do artº. 48.º, n.º l, da LGT  - iniciou -se na data do trânsito em julgado da impugnação judicial, 
ou seja, em 13 de Novembro de 2009.

Acresce, por outro lado, que tal como resulta da alínea d) do probatório, a executada apresentou 
em 05.08.96 garantia bancária com vista à suspensão da execução fiscal. Ora, a suspensão do processo 
de execução fiscal motivado pela reclamação e impugnação determinou também a suspensão do prazo 
de prescrição (artº 49º, n.º 3 da LGT na redacção em vigor à data dos factos).

Pelo que ficou dito concluímos que a obrigação tributária não se encontra prescrita.
5.3.3. Relativamente à prescrição da dívida exequenda, a recorrente invoca diversas outras ques-

tões ou argumentos, a saber:
a) Admissibilidade de novo facto interruptivo quanto à prescrição, estando ainda a decorrer os 

efeitos de anterior facto interruptivo (conclusões 9ª/14ª).
b) Prorrogação do efeito interruptivo da impugnação judicial até ao trânsito em julgado da mesma 

(conclusões 15ª/26ª).
c) Inconstitucionalidade material e orgânica do artº 49º, nºs 1 e 3 da LGT (conclusões 28ª/42ª).
5.3.3.1. Entende a recorrente que, estando a decorrer o prazo de prescrição motivado pela apresen-

tação de reclamação graciosa, o qual apenas cessou em 20.02.1997, a instauração da execução fiscal em 
31.05.1996 não interrompeu a prescrição fluindo o prazo ininterruptamente, sem novas interrupções.
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Acontece, porém, que, tal como se escreveu no acórdão recorrido, verificada a ocorrência de duas 
causas de interrupção, cada uma delas produz os seus efeitos no decurso do prazo.

Isto mesmo se concluiu no Acórdão do Pleno deste Tribunal e Secção de 28.05.2008, proferido 
no Processo n.º 0840/07 onde se aceitou que a instauração da execução fiscal interrompia a prescrição, 
não obstante estar ainda em curso prazo de interrupção motivado por reclamação graciosa que ainda 
não tinha parado por período superior a um ano por facto não imputável ao contribuinte.

E, assim, tendo em conta os respectivos prazos e os factos interruptivos mencionados  - reclama-
ção graciosa e instauração da execução fiscal  - acompanha -se o que ficou escrito a fls. 12 do acórdão 
recorrido (v. fls. 257).

Aliás, a recorrente parece também aceitar os cálculos aí referidos, uma vez que nas conclusões 
15ª a 26ª a sua discordância se manifesta em não aceitar que a impugnação, embora interrompendo a 
prescrição, tenha efeito suspensivo após a instauração e até ao trânsito em julgado da decisão.

5.3.3.2. Entende a recorrente que o prazo de prescrição de oito anos se reiniciou em 18.12.2001 
com a instauração da impugnação judicial e terminou em 18.12.2009.

Isto porque do artº 49º, n.º 1 da LGT não se podia extrair que o prazo de prescrição se suspendia 
enquanto durasse a pendência da impugnação judicial.

Muito menos que o prazo prescricional se suspendia enquanto a impugnação judicial não fosse 
objecto de decisão transitada em julgado, sendo inaplicável o artº 327º, n.º 1 do CC referido no Acórdão 
recorrido, por existir lei especial

Só com o aditamento de um novo n.º 4 ao artº 49º da LGT, por meio do artº 89º da Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29.12, é que o legislador, inovadoramente, veio considerar que o prazo de prescrição legal se suspende 
enquanto não houver decisão transitada em julgado, no caso de impugnação judicial.

A recorrida Fazenda Pública, por sua vez, entende que o elenco de causas interruptivas não divergia, 
pelo menos substancialmente do previsto nos artºs 34º do CPT e 27º, § 1º do CPCI. E no âmbito desses 
diplomas sempre foi entendido que os factos interruptivos tinham natureza duradoura, isto é, os factos 
interruptivos eram os próprios processos e não a sua mera apresentação. Esse entendimento colhia o 
fundamento na circunstância de ambas as normas estipularem que o efeito interruptivo “cessava” se o 
processo estivesse parado por mais de um ano por motivo imputável ao contribuinte. Ora, a contrario, 
deveria entender -se que se o processo não parasse seguindo os seus trâmites com regularidade, o efeito 
se mantinha até final.

Quid juris?
Com o devido respeito, a tese da recorrente não colhe apoio legal.
Na verdade e desde logo porque não tem em conta a natureza do instituto da prescrição.
É que, a prescrição procura evitar que o devedor fique eternamente sujeito a uma obrigação, 

constituindo de certo modo uma ameaça para o credor que se desleixe na exigência da dívida.
Porém, se o credor demonstra diligência em exigir o cumprimento da obrigação a prescrição não 

corre. Como também não corre se o credor estiver impedido de exercer o seu direito, como é o caso 
dos autos em que, mercê da impugnação judicial deduzida pela recorrente, o credor não pode avançar 
com o processo executivo. Então faz todo o sentido que o prazo de prescrição não corra enquanto não 
transitar em julgado a decisão, pois só após ela o credor poderá exercer o seu direito.

É certo que o artº 49º, n.º 1 da LGT não estipulava expressamente, como o passou a fazer o seu 
n.º 4 aditado pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, que a interrupção se mantinha até ao trânsito 
em julgado da decisão.

Mas, para além do que ficou dito, essa consequência resultava expressamente do artº 327º, n.º 1 
do CC que estabelece o seguinte:

“1. Se a interrupção resultar de citação, notificação ou acto equiparado, ou de compromisso 
arbitral, o novo prazo de prescrição não começa a correr enquanto não passar em julgado a decisão 
que puser termo ao processo”.

Ora, no caso dos autos, estando em causa processo judicial a que a lei associa efeito interruptivo, 
já era de aplicar esta norma subsidiariamente em matéria tributária, tal como conclui Lopes de Sousa 
 - Prescrição da Obrigação Tributária, pág. 57 ao escrever: “Resultam, assim, destes artigos 326.º e 327.
º dois conceitos de interrupção da prescrição ou interrupções de dois tipos: um que se traduz exclusi-
vamente num efeito instantâneo sobre o prazo de prescrição (inutilização para a prescrição do tempo 
decorrido); outro que se consubstancia no mesmo efeito instantâneo acrescido de um efeito suspensivo 
(é eliminado o período decorrido e a prescrição não corre enquanto o processo durar, efeito duradouro 
este que é próprio dos factos suspensivos da prescrição).

Nas leis tributárias prevêem -se factos a que é atribuído efeito interruptivo da obrigação tributária, 
pelo que não há que fazer apelo às normas do CC, no que concerne a determinar os factos interruptivos.

Porém, os efeitos da interrupção da prescrição não estão completamente regulados, pelo que há 
que aplicar subsidiariamente o regime do Código Civil”.

Tal entendimento foi também sufragado, entre outros, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 
02.02.2011  - Processo n.º 038/2011 onde se escreveu: “A impugnação judicial deduzida antes do prazo 
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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  - cfr. 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  - cfr. 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 (cfr. o 
n.º 1 do artigo 326.º do Código Civil) e 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)”.

Temos então que bem andou o acórdão recorrido em considerar que o prazo de prescrição in-
terrompido pela instauração da impugnação judicial, só voltou a correr após o trânsito em julgado da 
decisão ali proferida.

E, sendo certo que após esse trânsito  - verificado em 13.11.2009  - ainda não decorreu o prazo de 
prescrição de oito anos, o acórdão recorrido merece inteira confirmação.

5.3.3.3. Quanto às invocadas inconstitucionalidades cabe referir o seguinte:
O artº 49º, n.º 4 da LGT, aditado pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, veio, efectivamente, 

determinar expressamente que “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”.

Porém, o acórdão recorrido, não fez apelo a essa norma, antes ao artº 327º, n.º 1 do CC que estabe-
lece genericamente os efeitos da interrupção da prescrição. E também o efeito duradouro da prescrição 
não se baseou no n.º 1 do citado artº 49º.

Deste modo e conforme se escreveu no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 02.02.2011  - Processo 
n.º 038/2011, “…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).

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 Constitu-
cional (artigo 281.º da Constituição da República), através de processo próprio”.

Deste modo, porque as normas cuja inconstitucionalidade se invoca não foram tomadas em conta 
na decisão, não se toma conhecimento desta questão.

6. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso e confirma -se o decidido no 
acórdão recorrido.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 22 de Junho de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 22 de Junho 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 interes-
sado 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.
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 IV — Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas 
se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho 
e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens referidas e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável.

Processo n.º 382/11 -30.
Recorrente: Manular — 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 Administrativo:

I – MANULAR – Construções, Lda., com os sinais dos autos, não se conformando com a sen-
tença da Mma. Juíza que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra o acto de 
2.ª avaliação das fracções autónomas designadas pelas letras “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, 
“I”, “J”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “T” e “U”, todas do seu prédio urbano em regime de 
propriedade horizontal inscrito na matriz da freguesia de Pombal, sob o artigo 11933, imputando -lhe os 
vícios de forma por falta de fundamentação e por falta de audiência prévia, dela vem interpor recurso 
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A) – A fórmula de determinação do valor patrimonial tributário prevista no artigo 38.º do CIMI, 
em 2006, tinha a seguinte expressão: Vt = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv.

B) – O coeficiente de afectação previsto no artigo 41.º do CIMI é uniforme e único a nível nacional, 
apenas alterando em função do fim, conforme assim se encontra descrito na tabela anexa à citada norma.

C) – O que acaba de se referir quanto ao coeficiente de afectação aplica -se “ipsis verbis” aos 
coeficientes de qualidade, vetustez e à determinação da área.

D) – Relativamente aos coeficientes de afectação, de qualidade, de vetustez e cálculo de área, nem 
os peritos das primeiras nem das segundas avaliações têm qualquer poder discricionário.

E) – Aliás, relativamente aos supra indicados coeficientes, nem a própria Comissão Nacional de 
Avaliação da Propriedade Urbana tem qualquer poder de decisão ou de alteração.

F) – O mesmo não se verifica com o coeficiente de localização.
G) – Assim, o n.º 1 do artigo 42.º do CIMI prevê uma amplitude dos coeficientes de localização 

que pode variar entre 0,35 e 3.
H) – Por sua vez, o anexo I da Portaria 982/04 prevê que para o concelho de Pombal -1 o coefi-

ciente de localização para habitação pode variar entre 0,40 e 1,60.
I) – Ou seja, não se encontra concretamente determinado na lei nem na portaria que o coeficiente 

de localização seja de 1,40 para o local onde se encontram as fracções autónomas da recorrente.
J) – Da matéria provada da douta sentença recorrida também não consta a concreta fundamentação 

para o recurso ao coeficiente de localização de 1,40.
L) – Caso nas segundas avaliações tivesse sido aplicado o coeficiente de localização de 1,10 

previsto na Portaria 982/04, os valores patrimoniais teriam sido bastante inferiores.
M) – Da página da Internet com o código www.e -finanças.gov.pt não consta qualquer explicação 

nem justificação para ter sido fixado no zonamento das fracções autónomas avaliadas o coeficiente de 
1,40, quando também teria sido possível o Cl de 1,10.

O) – Sendo possível para o zonamento onde ficam situadas as fracções autónomas avaliadas 
coeficientes de localização variáveis entre 0,40 e 1,60, não se poderá considerar fundamentada uma 
avaliação com a explicação que o zonamento consta de Portaria e publicada no sítio das Finanças.

P) – O entendimento em sentido diferente é retirar do controlo judicial uma componente essencial 
da fórmula de avaliação, sendo que a CNAPU não tem poderes discricionários para fixar os coeficientes 
de localização.

Q) – O entendimento segundo o qual a CNAPU funciona como entidade que na fixação dos zona-
mentos é insindicável não tem suporte nem no artigo 42.º do CIMI nem no anexo da Portaria 982/04.

R) – A douta decisão recorrida fez incorrecta interpretação e aplicação do artigo 42.º do CIMI e 
violou o artigo 77.º da LGT.

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

rece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
A) Inconformada com os valores atribuídos em 1.ª avaliação às suas fracções autónomas designadas 

pelas letras “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, 
“T” e “U”, do seu prédio urbano em regime de propriedade horizontal inscrito na matriz da freguesia 
de Pombal, sob o artigo 11933, a impugnante requereu 2.ªs avaliações – fls. 10 a 12, 20 a 22, 30 a 32, 
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40 a 42, 50 a 52, 60 a 62, 70 a 72, 80 a 82, 90 a 92, 100 a 102, 110 a 112, 120 a 122, 130 a 132, 140 a 
142, 150 a 152, 160 a 162, 170 a 172, 180 a 182, 190 a 192 e 200 a 202 do p.a..

B) Reunidos os peritos, foram elaborados os Termos de avaliação de fls. 55 a 112, que também 
se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.

C) A impugnante foi notificada dos actos de avaliação referidos na alínea antecedente, a coberto 
dos ofícios de fls. 11 a 30, que também se dão por integralmente reproduzidos.

D) Em 17/10/2006, a impugnante requereu certidão dos fundamentos de facto e de direito das 2.ªs 
avaliações, nos termos do art.º 37.º do CPPT – fls. 31.

E) Em resposta, o Serviço de Finanças de Pombal 1 emitiu a certidão de fls. 52 a 112, que se dá 
por integralmente reproduzida, da qual se destaca o seguinte:

«(…)
Certifico em cumprimento do despacho exarado no requerimento que antecede e de harmonia 

com o requerido que o coeficiente de localização aplicado na segunda avaliação efectuada ao prédio 
urbano número onze mil novecentos e trinta e três – fracções “A” a “U” da freguesia de Pombal é o 
constante da Portaria n.º 982/2004, de quatro de Agosto, cujo número um foi alterado pela Portaria 
n.º 1426/2004, de 25 de Novembro.

Mais certifico que o teor da segunda avaliação é o constante das fichas e termos de avaliação 
dos quais se juntam as respectivas cópias.

(…)».
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, indisponí-
veis 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-
bal, ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe 
era aplicável.



1071

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, os acórdãos de 6/10/10, 17/3/11 e 25/5/11, proferidos nos recursos 
n.ºs 510/10, 964/10 e 239/11, respectivamente.

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.

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.

Neste contexto, como se reconhece na sentença recorrida, a lei não estabelece essa moldura e a 
fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas se podia circunscrever à 
identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia de Pombal, ao estabelecimento do 
coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal aplicável.

Sendo que, no caso vertente, todos os mencionados elementos constam das fichas de avaliação e 
da certidão de fls. 52 dos autos.

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.

Além de 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, 22 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 22 de Junho de 2011.

Assunto:

Graduação de créditos. Penhor. Privilégio mobiliário geral.

Sumário:

 I — O penhor confere ao credor o direito à satisfação do seu crédito, bem como dos 
juros, se os houver, com preferência sobre os demais credores, pelo valor de certa 
coisa móvel, ou pelo valor de créditos ou outros direitos não susceptíveis de 
hipoteca, pertencentes ao devedor ou a terceiro — artigo 666.º do Código Civil.
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 II — O privilégio mobiliário geral consagrado no artigo 111.º do CIRS para os créditos 
de IRS e no artigo 736.º do Código Civil para os créditos de IVA não é um direito 
real de garantia (por não incidir sobre coisas corpóreas, certas e determinadas), 
mas, tão só, uma preferência geral anómala, ao qual deve ser aplicado o regime 
constante do artigo 749.º do Código Civil, pelo que ele não é oponível a direitos 
reais anteriores ou posteriores aos débitos garantidos.

 III — Desde que no concurso de credores não sejam reclamados créditos por contribuições 
à Segurança Social, o crédito pignoratício logra preferência sobre os créditos que 
fruam de privilégio mobiliário geral.

Processo n.º 781/10 -30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Recorrido: António Franklin de Meireles Sineiro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo 

Tribunal Administrativo da sentença de verificação e graduação de créditos proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Penafiel, na parte em que graduou o crédito reclamado pela Fazenda Pública, 
emergente de IRS e IVA, com preferência de pagamento relativamente ao crédito reclamado pela Caixa 
Geral de Depósitos, garantido por penhor sobre os bens penhorados.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. Nos autos de execução fiscal a que se reporta a sentença recorrida foram penhoradas, em 30 de 

Junho de 2006, três contas tituladas pelo Executado António Franklin Meireles Sineiro, entre as quais 
a conta Poupança Reforma n.º 0732.046783.665.

2. O crédito exequendo e reclamado pela Fazenda Pública respeita a dívidas emergentes de IRS 
dos anos de 2003 e 2004 e IVA do ano de 2004.

3. E encontra -se garantido por privilégio creditório mobiliário geral sobre os bens móveis exis-
tentes no património do Executado – v.g. arts.736º/1 Cód. Civil e 111.º C.I.R.S.

4. O crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. emerge de financiamento prestado 
ao Executado e sua esposa em 26 de Agosto de 2003.

5. E encontra -se garantido por penhor constituído sobre os créditos relativos a depósitos a prazo 
efectuados em seu nome e ainda por penhor sobre a quantia de € 37.200,00 pertencentes à aplicação 
n.º 0732.046783.665, a qual foi penhorada nos autos – v.g. art. 666º Cód. Civil.

6. Nos termos do disposto nos arts. 666º e 749º Cód. Civil, o privilégio não vale contra terceiros, ti-
tulares de direitos que, recaindo sobre as coisas abrangidas pelo privilégio, sejam oponíveis ao Exequente.

7. Nesta conformidade, e atento esse dispositivo legal, o crédito da CGD, na medida em que se 
encontra garantido por penhor, goza de preferência de pagamento sobre os valores penhorados rela-
tivamente aos créditos (exequendo e reclamado) da Fazenda Pública, que apenas goza de privilégio 
mobiliário geral.

8. Porém, e ao invés, a sentença recorrida gradua o crédito da Fazenda Pública em primeiro lugar.
9. Fundamenta essa decisão na convicção de que, em prol da unidade do sistema jurídico, o regime 

legal definido pelo art. 10º do D.L. n.º 103/80, de 09 de Maio deve ser aplicado ao caso dos autos, 
derrogando, sem mais, o regime geral estabelecido pelo Cód. Civil.

10. Decidindo e fundamentando dessa forma, como faz, a sentença recorrida viola o disposto nos 
arts. 666º e 749º Cód. Civil.

11. Esquece que o regime instituído pelo art. 10º do D.L. n.º 103/80, de 09 de Maio, enquanto regime 
especial, só poderá ser considerado quando esteja em causa matéria da sua aplicação, ou seja, quando 
se discuta a graduação que cabe aos créditos emergentes das contribuições para a Segurança Social.

12. Faz, igualmente, tábua rasa do princípio consagrado no art. 11º Cód.Civil de que normas 
excepcionais não comportam a sua aplicação analógica.

13. Não vislumbra a recorrente qualquer fundamento para que se considere derrogado o regime 
definido pelo Cód. Civil.

14. Pelo que se impõe a aplicação aos autos do regime legal previsto pelos arts. 666º e 749º Cód. Civil.
15. Assim sendo, deverá o crédito da CGD, garantido por penhor, ser graduado com preferência 

de pagamento relativamente ao crédito exequendo e reclamado da Fazenda Pública, que apenas se 
encontra garantido por privilégio mobiliário geral.

TERMOS EM QUE,
revogando a decisão recorrida e substituindo -a por outra que gradue o crédito da CGD, garantido 

por penhor, em primeiro lugar para ser pago pelos valores penhorados, farão V. Exas. JUSTIÇA !
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público não emitiu parecer
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1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente os seguintes factos:
A - Em 23/4/2005 foi instaurado contra o reclamado o processo de execução fiscal 

n.º 1880 -2005/0101460.9, do Serviço de Finanças de Santo Tirso, para cobrança do IRS de 2004, no 
valor 30,00 €, cuja data limite de pagamento voluntário terminou em 20/6/2004 (fls. 4 segs).

B - Para garantia do pagamento da quantia exequenda foram penhorados, em 30/6/2006, os saldos 
das seguintes contas bancárias da CGD (fls. 73 a 75):

B.1) Conta n.º 0732/046783/100, no montante de … €;
B.2) Conta n.º 0732/046783/665, no montante de … €;
B.3) Conta n.º 0943/001329/400, no montante de … €.
C - O crédito reclamado pela CGD deriva do contrato de mútuo de fls. 19 a 25, garantido pelo 

penhor de fls. 26 a 29, que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
D - No processo de execução fiscal não houve pagamentos em prestações (fls. 4 a 14, 73 a 75 e 78).
3. O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, 

reconduz -se à única questão de saber se a decisão recorrida enferma de erro de interpretação e aplicação 
do direito ao ter julgado que o crédito exequendo (IRS) e os créditos reclamados pela Fazenda Pública 
(IRS e IVA) devem ser graduados, face ao privilégio mobiliário geral de que gozam, com primazia 
relativamente ao crédito reclamado pela CGD, garantido por penhor.

Fundamenta -se a decisão no disposto no artigo 10.º do Decreto Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, na 
consideração de que esse normativo define um regime especial de graduação dos privilégios mobiliários 
gerais e do penhor, com aplicação não só aos créditos por contribuições à Caixa de Previdência mas, 
também, aos impostos que gozem desse tipo de privilégio, por se tratar de um regime especial que tem 
de prevalecer sobre as normas do Código Civil, derrogando a preferência estabelecida nos artigos 666.º e 
749.ºdeste Código.

Vejamos.
Como se sabe, o penhor constitui uma das garantias especiais das obrigações. Ele confere ao credor 

o direito à satisfação do seu crédito, bem como dos juros, se os houver, com preferência sobre os demais 
credores, pelo valor de certa coisa móvel, ou pelo valor de créditos ou outros direitos não susceptíveis 
de hipoteca, pertencentes ao devedor ou a terceiro  - artigo 666.º do Código Civil. No fundo, e como 
salienta ANTUNES VARELA(1), «equivale a um direito de preferência sobre o produto da alienação 
da coisa empenhada, e que é oponível erga omnes».

Por seu turno, 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 – artigo 733.º 
do C.Civil. Os privilégios dividem -se em mobiliário e imobiliários (artigo 735.º n.º 1 do C.Civil). 
Os mobiliários podem ser gerais (se abrangem o valor de todos os bens móveis existentes no património 
do devedor, à data da penhora ou acto equivalente) ou especiais (quando compreendem só o valor de deter-
minados bens móveis). Já os privilégios imobiliários são sempre especiais (artigo 735.º n.º 3 do C.Civil).

Ora, segundo o disposto no artigo 749.º do C.Civil, «O privilégio geral não vale contra terceiros, 
titulares de direitos que, recaindo sobre as coisas abrangidas pelo privilégio, sejam oponíveis ao exe-
quente.». Como esclarece ALMEIDA COSTA(2), «Tratando -se de privilégio geral (mobiliário) este não 
vale contra terceiros que sejam titulares de direitos oponíveis ao credor exequente, quer dizer, que não 
possam abranger -se pela penhora; mas tratando -se de privilégio especial, como a garantia incide sobre 
determinados bens, o legislador adoptou o critério da prioridade da constituição. Apura -se desde logo 
que os privilégios mobiliários gerais não conferem ao respectivo titular o direito de sequela sobre os 
bens em que recaiam (art. 749º). Daí que se devam excluir da categoria de verdadeiras garantias reais 
das obrigações. Apenas existe algo de parecido com a eficácia própria dos direitos reais, enquanto o 
titular do privilégio goza de preferência na execução, relativamente aos credores comuns do devedor.».

Em suma, o privilégio mobiliário geral consagrado no artigo 111.º do CIRS para os créditos de 
IRS e no artigo 736.º do C.Civil para os créditos de IVA, dada a sua generalidade, não é um direito real 
de garantia – não incide sobre coisas corpóreas, certas e determinadas – mas tão só uma preferência 
geral anómala. Pelo que lhe deve ser aplicado o regime constante do artigo 749.º do Código Civil, não 
sendo, assim, oponível a direitos reais anteriores ou posteriores aos débitos garantidos.

Do que fica referido, e revertendo ao caso concreto, resulta no confronto entre o privilégio mobili-
ário geral consagrado no artigo 111.º do CIRS e no artigo 736.º do C.Civil para os créditos de IRS e de 
IVA, e a garantia resultante do penhor de que goza o crédito reclamado pela CGD, que esta prevalece 
sobre aquele, devendo ser graduadas antes.

E não pode colher a argumentação tecida pelo julgador, no sentido de que deve aplicar -se, em 
nome da unidade do sistema jurídico, o regime especial de graduação constante do artigo 10.º do Dec.
Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, pois que, tratando -se de diploma legal que contém um regime especial, ele 
só pode ser levado em linha de conta quanto à matéria que expressamente regula, ou seja, quando esteja 
em causa a graduação de créditos emergentes das contribuições da Caixa de Previdência. E tratando-
-se de norma excepcional, a mesma não comporta aplicação analógica  - artigo 11.º do Código Civil.
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Em suma, e como esta Secção de Contencioso Tributário teve já oportunidade de explicar  - no 
acórdão proferido em 8/11/1995, no processo n.º 018828  - «Sobre o valor da coisa ou direito empenhado, 
o crédito pignoratício logra preferência sobre os créditos privilegiados, por impostos que fruam de 
privilégio mobiliário geral, desde que ao concurso não venham créditos por contribuições à Segu-
rança Social». E porque, no caso, o crédito exequendo não é constituído por contribuições em dívida 
à Segurança Social nem esta reclamou créditos, não há que considerar o dispositivo legal constante do 
artigo 10.º do Dec.Lei n.º 103/80, merecendo, assim, provimento o recurso.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida 
no segmento impugnado e proceder à graduação de créditos pela seguinte forma:

1.º  - Crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.;
2.º  - Crédito exequendo e créditos reclamados, nos termos já definidos na sentença.
Sem custas.

Lisboa, 22 de Junho de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — Isabel Marques 
Silva.

(1) (In “Das Obrigações em Geral”, 4ª edição, II vol., pag. 510 e segs.)
(2) (In “Direito das Obrigações”, 5ª edição, pag. 824.) 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Ampliação do pedido e da causa de pedir. Factos supervenientes.

Sumário:

 I — É admissível, em processo de impugnação judicial, a ampliação do pedido e da 
causa de pedir, nos termos do disposto no artigo 63.º do CPTA, ex vi do artigo 2.º, 
alínea e) do CPPT, sempre que se verifiquem factos supervenientes para o im-
pugnante que lhe proporcionem a tomada de conhecimento de vícios de que não 
podia conhecer no momento da apresentação da petição inicial, assim permitindo 
ao impugnante invocar novos factos ou imputar novos vícios ao acto impugnado.

 II — É o que sucede quando a AT, já na pendência da impugnação, emitiu demonstra-
ção de acerto de contas e nova liquidação, na sequência de reclamação graciosa 
apresentada pelo impugnante.

Processo n.º 30/11 -30.
Recorrente: José Luís Monteiro Crespo de Carvalho.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – José Luís Monteiro Crespo de Carvalho, com os sinais dos autos, não se conformando com o 
acórdão do TCAS que decidiu pela improcedência do recurso do despacho proferido pelo TAF de Castelo 
Branco que indeferiu o requerimento de ampliação do pedido, deduzido em processo de impugnação 
judicial, ordenando, em acréscimo, o respectivo desentranhamento dos autos, dele veio interpor recurso 
de revista, nos termos do artigo 150.º do CPTA, formulando, para o efeito, as seguintes conclusões:

IV. No acórdão “sub judice”, o Venerando Tribunal Central Administrativo Sul entendeu que 
“a circunstância do CPPT se não reportar à possibilidade de ampliação do pedido e da causa de pedir 
não constitui qualquer lacuna legal, mas, antes, a regulamentação fechada do procedimento adjectivo 
tributário querida pelo legislador que, pela sua especificidade própria, entendeu não serem admissíveis 
as referidas modificações da instância”.

V. Tal entendimento assenta em errónea apreciação dos pressupostos de facto, afigurando -se, 
ainda, inconstitucional por violação dos princípios da tutela jurisdicional plena e eficaz (artigo 20.º 
da CRP).
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VI. Existe uma lacuna jurídica quando a lei (dentro dos limites de uma interpretação ainda pos-
sível) e o direito consuetudinário não contêm uma regulamentação exigida ou pressuposta pela ordem 
jurídica global, isto é, não contêm a resposta a uma questão jurídica – cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, 
Interpretação das leis. Integração das lacunas. Aplicação do princípio da analogia, in Revista da 
Ordem dos Advogados, III, 1997, págs. 913 e segts.; BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito 
e ao Discurso Legitimador, 1987, pág. 192 e 193.

VII. Num breve excurso pelas normas processuais dos diversos ramos de Direito conclui -se que 
a matéria da modificação da instância é sempre objecto de regulação na maioria dos casos através de 
disposições específicas – vide por exemplo os artigos 273.º e 506.º do Código de Processo Civil, o 
artigo 63.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, artigo 51.º da revogada LPTA, e 28.º 
do Código de Processo do Trabalho.

VIII. O que bem se compreende na medida em que, durante o decurso do processo, poderão ocor-
rer factos com relevância para a composição do litígio objectiva ou subjectivamente supervenientes.

IX. O Processo Judicial Tributário não conhece nenhuma especificidade nesta matéria que justi-
fique regulamentação diversa, pelo que resulta evidente a existência de uma lacuna.

X. É o próprio legislador que o reconhece no preâmbulo do Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de 
Outubro, que aprovou o Código de Procedimento e de Processo Tributário, onde, depois de referir a 
necessidade de harmonizar este compêndio legal com as regras do Código de Processo Civil, afirma 
“ipsis verbis”: “O processo tributário é processo especial, mas a evolução do processo civil não podia 
deixar de reflectir -se na evolução do processo tributário, que não é qualquer realidade estática nem 
enclave autónomo do direito processual comum” – negrito e sublinhado nosso.

XI. Acresce que o sistema jurídico, considerado na sua completude, impõe uma regulamentação 
da matéria da modificação da instância no âmbito do Processo Tributário pois podendo o acto tributário 
objecto do procedimento ou do processo judicial sofrer diversas vicissitudes – e.g. revisão, revogação, 
ratificação, reforma, conversão e rectificação (artigos 78.º e 79.º da LGT) – não se compreenderia como 
é que, tais vicissitudes, não pudessem, de modo expedito e célere, ser levados a um processo onde se 
discute a legalidade do acto tributário originário.

XII. Em termos de sistema jurídico, haverá, ainda, que apelar ao princípio da economia processual 
que enforma o contencioso tributário e que deriva, directamente, do princípio constitucional da tutela 
jurisdicional plena e eficaz (artigo 20.º da CRP), sendo a economia processual ao nível do contencioso 
tributário se manifesta, precisamente, entre outros, através da “ampliação do pedido” – cfr. neste sentido, 
entre outros, André Festas da Silva, Princípios Estruturantes do Contencioso Tributário, DisLivro, 
2007, pág. 82.

XIII. Sendo o Código de Procedimento e de Processo Tributário omisso quanto à matéria da mo-
dificação objectiva da instância, haverá que recorrer ao direito subsidiário nos exactos termos previstos 
na alínea e) do artigo 2.º do CPPT – cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário Anotado, Vislis Editores, 3.ª Edição, pág. 55 e, na Jurisprudência, o acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo datado de 05/07/2007 e proferido no âmbito do processo n.º 0358/07 (Baeta 
de Queiroz).

XIV. Conforme a Jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, no processo judicial tribu-
tário a existência de um caso omisso resolve -se mediante o apelo, sucessivo e excludente, às normas 
indicadas no dito artigo 2.º do CPPT: “Vale isto por dizer que, encontrada uma norma capaz de suprir 
a omissão no CPTA, não há que continuar a procurá -la no CPC” – cfr. neste sentido, o Acórdão do 
Supremo Tribunal Administrativo, datado de 05/07/2007 e proferido no âmbito do processo n.º 0358/07 
(Baeta de Queiroz).

XV. A ampliação do pedido e da causa de pedir tem cabimento legal, (i) quer no n.º 1 do ar-
tigo 63.º do CPTA que possibilita “a impugnação de novos actos administrativos que tenham sido 
proferidos, no âmbito do mesmo procedimento, na pendência do processo impugnatório”, (ii) quer na 
segunda parte do n.º 2 do artigo 63.º onde cabem as situações de “cumulação superveniente do pedido 
de nulidade ou anulação do acto inicialmente impugnado com pedidos dirigidos ao restabelecimento 
da situação que existiria se aquele acto não tivesse sido praticado, como sucede com a impugnação 
de actos consequentes, isto é, actos que tenham sido praticados pela Administração na sequência do 
acto impugnado, tendo como pressuposto a definição jurídica resultante daquele primeiro acto” – cfr. 
neste sentido, Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Comentário ao Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, págs. 317 a 320.

XVI – Ainda que assim se não entendesse seria, sempre, de aplicar o disposto no n.º 1 do ar-
tigo 506.º do CPC.

XVII. A possibilidade de modificação da instância em sede de Processo Tributário tem sido 
admitida pela Doutrina para quem, “quando se esteja perante questões de conhecimento oficioso ou 
quando factos subjectivamente supervenientes para o impugnante lhe proporcionem a tomada de conhe-
cimento de vícios de que não podia conhecer no momento da apresentação da petição, será permitido 
ao impugnante invocar novos vícios ao acto impugnado, o que está em sintonia com o preceituado no 
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artigo 506.º do CPC, sobre a admissibilidade de articulados supervenientes, que deve ser subsidia-
riamente aplicável, com adaptações, ao processo de impugnação judicial, por força do disposto na 
alínea e) do art.º 2.º do CPPT” – cfr. neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e 
de Processo Tributário Anotado e Comentado, Vol. I, Áreas Editora, Lisboa, 2006, pág. 783.

XVIII. Ao nível jurisprudencial as referências à possibilidade de ampliação do pedido e da causa 
de pedir no âmbito do processo de impugnação judicial são, também, abundantes. Neste sentido, e 
a título meramente exemplificativo, admitindo, em geral, a possibilidade de ampliação do pedido, 
invoquem -se os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, datados de 10/07/2002 e 29/11/2000, 
proferidos, respectivamente, no âmbito dos recursos n.ºs 0724/02 (Mendes Pimentel) e 25.215 (Jorge 
Lopes de Sousa).

XIX. O próprio Acórdão invocado pelo tribunal “a quo” para fundamentar a sua decisão – o Acórdão 
do STA, datado de 25 de Novembro de 2009 e proferido no âmbito do processo n.º 0761/09 (Dulce 
Neto) – assume posição exactamente oposta à defendida no Acórdão recorrido pois enquanto aqui 
se decidiu – e citamos – que no processo tributário não são “admissíveis as referidas modificações 
da instância”, na medida em que se está, alegadamente, perante uma “regulamentação fechada do 
procedimento adjectivo tributário querida pelo legislador” no citado Aresto admite -se, por princípio, 
(embora, no entendimento daquele Supremo Tribunal, os pressupostos de aplicação do instituto não se 
verificasse no caso ali analisado) a possibilidade de modificação objectiva da instância sempre que se 
verifiquem factos objectiva ou subjectivamente supervenientes.

XX. No processo “sub judice”, a Demonstração de Acerto de Contas n.º 2009 00001631902 e a 
liquidação de imposto n.º 2008 5004677985 levadas pelo ora recorrente aos autos no Requerimento de 
Ampliação do Pedido constituem actos tributários novos produzidos na pendência do processo.

XXI. Tais actos fundamentam -se no despacho de indeferimento da Reclamação Graciosa objecto 
da Impugnação Judicial: é a própria Administração Fiscal que o reconhece em resposta no doc. n.º 2 
junto ao Requerimento de Ampliação do Pedido.

XXII. Tal liquidação, para além de enfermar de todos os vícios imputados à liquidação de IRS em 
sede de petição de Impugnação, enferma, ainda, de vícios exclusivos que, nos termos legais, lhe foram 
imputados no Requerimento de Ampliação do Pedido e da Causa de Pedir.

XXIII. Face ao exposto, e admitindo -se que a modificação objectiva da instância é admissível 
no processo tributário, ter -se -á de concluir que a Ampliação do Pedido e da Causa de Pedir requerida 
pelo ora recorrente não só era legal e admissível como, ainda, constitui o meio adequado de assegurar 
a apreciação daqueles novos actos tributários como, aliás, têm decidido os Tribunais Superiores – cfr. 
a título exemplificativo, o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, datado de 03/11/2004 e 
proferido no âmbito do processo n.º 00150/04 (José Gomes Correia).

XXIV. Qualquer outro entendimento será inconstitucional por violação dos artigos 20.º e 283.º, 
n.º 4 da CRP por implicar que, em casos como o dos presentes autos, em que a Administração Fiscal 
promove uma liquidação “correctiva” da liquidação impugnada – de onde resulta um valor de imposto a 
pagar que acresce ao inicialmente liquidado – o contribuinte fique inibido, do ponto de vista processual, 
de discutir a legalidade desse acto.

Contra -alegando, veio a Representante da Fazenda Pública dizer que o presente recurso não merece 
provimento, dando aqui como reproduzida toda a argumentação expendida no acórdão recorrido e as 
razões invocadas pela FP a fls. 177 e segts. dos autos.

Por acórdão de 17/3/2011 deste STA, considerando -se preenchidos os pressupostos a que se refere 
o n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, foi o recurso admitido.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece 
provimento, sendo de admitir o requerimento de ampliação do pedido e da causa de pedir oportunamente 
apresentado pelo recorrente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – No acórdão recorrido, mostram -se provados os seguintes factos:
A. O ora recorrente, José Luís Monteiro Crespo de Carvalho, fez introduzir em juízo impugnação 

judicial contra, além do mais, o acto tributário de liquidação adicional de IRS n.º 2008 5004677985, 
referente ao ano de 2005  - cfr. doc. de fls. 44 a 78, inclusive, e fls. 85, os quais, aqui, se dão por repro-
duzidos para todos os efeitos legais;

B. Previamente à dedução da impugnação judicial a que se faz referência na precedente alínea, 
o recorrente reclamou graciosamente do acto tributário, na mesma, identificado – cfr. fls. 85/86, para 
que se faz, expressa, remessa;

C. Pelo ofício n.º 8.737, datado de 2009SET21, a AT notificou o ora recorrente, nos termos que se 
encontram documentados a fls. 169 e 170, dos autos e que, aqui, se dão por integralmente reproduzidas, 
para todos os efeitos legais, referenciando, designada e expressamente e por reporte à reclamação a 
que se faz alusão em B., que, «No seguimento do despacho de indeferimento da reclamação graciosa e 
conforme decisão devidamente notificada a V. Ex.ª, foi efectuada correcção à declaração de rendimen-
tos do ano de 2005, retirando o valor de abatimento referente à filha menor […], a qual deu origem 
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à liquidação 2009 5004839569, no montante de 7.663,56 €. Resultado dos movimentos referentes a 
este período, foi emitida a Nota de Cobrança 2009 1631902, no valor de 1.064,50 €, com data limite 
de pagamento de 06.10.2009.»;

D. Em consonância com o referido na alínea que antecede foi emitida a Demonstração de Acerto 
de Contas documentada a fls. 167 e que, aqui, se dá por integralmente reproduzida;

E. Na sequência do referido em C) e D) requereu, o recorrente, no processo a que se faz alusão da 
primeira alínea do probatório, a ampliação do pedido e da causa de pedir peticionando, além do mais, 
a anulação da liquidação da liquidação 2009 5004839569, imputando -lhe vícios de falta de fundamen-
tação e de violação do n.º 1, do art.º 68.º, do CPPT – cfr. doc. de fls. 155 a 165, inclusive, dos autos e 
que, aqui, se dão por integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais;

F. A FP, ouvida sobre a requerida ampliação do pedido e da causa de pedir, formuladas pelo re-
corrente, opôs -se a tal, requerendo o respectivo desentranhamento – cfr. fls. 175 e 176, os autos, para 
que se remete;

G. Sobre o requerimento referido em E., recaiu o despacho, ora recorrido, do seguinte teor:
«Após apresentação da petição inicial que deu origem a estes autos de impugnação veio o im-

pugnante com (v)o articulado que consubstancia ampliação do pedido então formulado.
Foi ouvida a FP que manifestou concordância com tal propósito porque ilegal e suscitou o de-

sentranhamento do articulado em questão.
Apreciando, constata -se que a ampliação em questão não obtém acordo das partes e é formulado 

em articulado superveniente que não é admissível em processo de impugnação e nem sequer configura 
uma réplica, que de todo o modo não se poderia admitir.

Assim, resulta como impedida legalmente a ampliação do pedido formulada à luz do art. 273º, 
n.º 1 do CPC.

Consequentemente determina -se o desentranhamento do articulado em questão, contido a fls. 122 
a 137, e sua devolução à parte apresentante.

Custas pelo incidente em 1 UC.
Notifique.».
III – Vem o presente recurso interposto do acórdão do TCAS que entendeu que, não o prevendo a 

lei, para o processo judicial tributário, está afastada a possibilidade de modificação/ampliação da causa 
de pedir, ao abrigo do disposto no artigo 273.º do CPC.

Por seu turno, considera o recorrente que, perante tal lacuna jurídica, a ampliação do pedido e 
da causa de pedir tem, no entanto, cabimento legal, quer nos termos do artigo 63.º do CPTA, quer nos 
termos do artigo 506.º do CPC.

Vejamos. A questão objecto do recurso é, assim, a de saber se em processo de impugnação judi-
cial é ou não admissível a ampliação do pedido e da causa de pedir e, consequentemente, se lhe são 
aplicáveis as regras relativas à modificação da instância.

Esta matéria é, como alega o recorrente, objecto de regulação através de disposições específicas 
quer no CPTA (artigo 63.º), quer no CPC (artigos 273.º e 506.º).

Todavia, no CPPT nenhuma disposição se lhe refere.
Não há dúvida que durante o decurso do processo poderão ocorrer factos supervenientes com 

relevância para a composição do litígio.
E que tal pode, também, suceder no âmbito do processo judicial tributário, pois o acto tributário, 

objecto daquele, pode sofrer diversas vicissitudes (revisão, revogação, ratificação, reforma, conversão 
e rectificação – artigos 78.º e 79.º da LGT).

É certo que, em tal circunstancialismo, sempre o contribuinte pode impugnar contenciosamente o 
novo acto, mas não se compreenderia que tais vicissitudes não pudessem, de modo expedito e célere, 
ser levados a um processo onde se discute a legalidade do acto tributário originário, com as inerentes 
vantagens de economia processual e de uma melhor tutela jurisdicional, plena e eficaz.

Existe uma lacuna jurídica quando a lei não contém uma regulamentação exigida ou pressuposta 
pela ordem jurídica global, isto é, não contém a resposta a uma questão jurídica.

Existe, assim, nesta matéria, pois, uma lacuna que importa, por isso, preencher.
Nos termos da alínea e) do artigo 2.º do CPPT, são de aplicação supletiva ao procedimento e 

processo tributário, de acordo com a natureza do caso omisso, designadamente as normas sobre orga-
nização e processo nos tribunais administrativos e tributários e o CPC.

Assim, no processo judicial tributário a existência de um caso omisso resolve -se mediante o 
apelo, sucessivo e excludente, às normas indicadas no citado artigo 2.º do CPPT, ou seja, vale isto por 
dizer que, encontrada uma norma capaz de suprir a omissão no CPTA, de acordo com a natureza do 
caso omisso, não há que continuar a procurá -la no CPC (cfr., neste sentido, o acórdão deste STA de 
5/7/2007, proferido no recurso n.º 358/07).

Ora, como alega o recorrente, quer no n.º 1 do artigo 63.º do CPTA que possibilita “a impugna-
ção de novos actos administrativos que tenham sido proferidos, no âmbito do mesmo procedimento, 
na pendência do processo impugnatório”, quer na segunda parte do n.º 2 do artigo 63.º onde cabem 
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as situações de “cumulação superveniente do pedido de nulidade ou anulação do acto inicialmente 
impugnado com pedidos dirigidos ao restabelecimento da situação que existiria se aquele acto não 
tivesse sido praticado, como sucede com a impugnação de actos consequentes, isto é, actos que te-
nham sido praticados pela Administração na sequência do acto impugnado, tendo como pressuposto 
a definição jurídica resultante daquele primeiro acto” – cfr. neste sentido, Mário Aroso de Almeida e 
Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 
Almedina, 2005, págs. 317 a 320.

Em abono da sua tese, invoca, ainda, o recorrente a jurisprudência deste STA, nomeadamente os 
acórdãos de 10/7/2002 e 29/11/2000, proferidos nos recursos n.ºs 724/02 e 25214, respectivamente, 
e o próprio acórdão do STA de 25/11/2009, proferido no âmbito do recurso n.º 761/09, e citado pelo 
Tribunal a quo para fundamentar a sua decisão.

Dos arestos referidos, o acórdão 724/02 não se refere, porém, à questão.
Por sua vez, o acórdão 25214, proferido ainda no âmbito de aplicação do CPT, admite a altera-

ção da causa de pedir e a invocação ulterior de novos factos susceptíveis de integrarem vícios do acto 
impugnado, mas apenas dentro do condicionalismo previsto nos artigos 212.º, 273.º e 506.º do CPC, 
aplicáveis por força do preceituado na alínea f) do artigo 2.º do CPT.

Já no acórdão 761/09 também se admitiu, por princípio (embora no caso ali analisado no enten-
dimento do tribunal se não verificassem os pressupostos de aplicação do instituto), a possibilidade 
de modificação objectiva da instância sempre que se verifiquem factos objectiva ou subjectivamente 
supervenientes.

A possibilidade de modificação da instância em sede de processo tributário tem também sido 
admitida pela doutrina para quem, “quando se esteja perante questões de conhecimento oficioso ou 
quando factos subjectivamente supervenientes para o impugnante lhe proporcionem a tomada de conhe-
cimento de vícios de que não podia conhecer no momento da apresentação da petição, será permitido 
ao impugnante invocar novos vícios ao acto impugnado, o que está em sintonia com o preceituado no 
artigo 506.º do CPC, sobre a admissibilidade de articulados supervenientes, que deve ser subsidia-
riamente aplicável, com adaptações, ao processo de impugnação judicial, por força do disposto na 
alínea e) do art.º 2.º do CPPT” – cfr. neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e 
de Processo Tributário Anotado e Comentado, Vol. I, Áreas Editora, Lisboa, 2006, pág. 783.

Também João Valente Torrão, no seu CPPT, a pág. 486, admite a possibilidade de junção posterior 
de documentos destinados a provar factos posteriores aos articulados ou cuja apresentação se tenha 
tornado necessária por virtude de ocorrência posterior.

A admissibilidade de modificação/ampliação da causa de pedir e do pedido, na sequência de novos 
factos susceptíveis de integrarem vícios do acto impugnado, e por aplicação subsidiária do CPTA, parece-
-nos igualmente a nós ser, também, a solução que mais se coaduna com os princípios constitucionais 
do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva (artigo 20.º da CRP).

No caso em apreço, constata -se que, como resulta do probatório, a demonstração de acerto de 
contas n.º 2009 00001631902 e a liquidação de imposto n.º 2008 5004677985 levadas pelo ora recor-
rente aos autos no requerimento de ampliação do pedido constituem actos tributários novos produzidos 
pela AT já na pendência deste processo.

Tais actos fundamentam -se no despacho de indeferimento da reclamação graciosa objecto da 
impugnação judicial, como a própria AT o reconhece em resposta no doc. n.º 2 junto ao requerimento 
de ampliação do pedido.

Tal liquidação, para além de enfermar de todos os vícios imputados à liquidação de IRS em sede 
de petição de impugnação, enferma, ainda, de vícios exclusivos que, nos termos legais, lhe foram im-
putados no requerimento de ampliação do pedido e da causa de pedir.

E, assim sendo, admitindo -se que a modificação objectiva da instância é admissível no processo 
tributário, ter -se -á de concluir que a ampliação do pedido e da causa de pedir requerida pelo ora recor-
rente não só era legal e admissível como, ainda, constitui o meio adequado de assegurar a apreciação 
daqueles novos actos tributários.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
STA em conceder provimento ao recurso, revogando -se, assim, o acórdão recorrido, e, admitindo -se o 
requerimento de ampliação do pedido e da causa de pedir oportunamente apresentado pelo recorrente, 
ordenar a baixa dos autos à 1.ª instância para aí prosseguirem os seus ulteriores termos.

Custas pela Fazenda Pública, com procuradoria que se fixa em 1/8.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão 
de Pinho. 
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 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Cumulação ilegal de pedidos. Absolvição da instância. Erro na forma de processo. 
Caducidade.

Sumário:

 I — O erro na forma de processo importa unicamente a anulação dos actos que não 
possam ser aproveitados, devendo praticar -se os que forem estritamente neces-
sários para que o processo se aproxime, quanto possível, da forma estabelecida 
pela lei.

 II — A nulidade da citação, por inobservância das formalidades legais, não constitui 
fundamento de impugnação judicial, devendo ser arguida perante o órgão da 
execução fiscal e sendo a respectiva decisão passível de reclamação para o Tri-
bunal.

 III — A ilegitimidade, por alegado não exercício de gerência efectiva da executada 
originária e por inexistência de culpa na insuficiência patrimonial da executada 
originária, bem como a falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de 
caducidade, constituem fundamentos de oposição à execução fiscal.

 IV — Pedindo -se na impugnação judicial que «… atentos os fundamentos expostos, deve 
a presente impugnação ser julgada procedente por provada, julgado improcedente o 
pedido de reversão formulado com a consequente extinção da execução instaurada 
contra a impugnante, anulando -se a liquidação» e tendo na respectiva PI sido 
invocados como fundamentos dessa impugnação, (i) a nulidade da citação, (ii) o 
não exercício de gerência efectiva da executada originária, (iii) a inexistência de 
culpa da impugnante pela insuficiência patrimonial da executada originária e (iv) 
a caducidade do direito à liquidação por esta não ter sido validamente notificada 
ao contribuinte no prazo legal, nem pode ordenar -se a convolação da impugna-
ção para a forma de oposição à execução fiscal, se, por um lado, a impugnação 
foi deduzida para além do prazo de 30 dias previsto na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 203.º do CPPT, e se, por outro lado, a impugnante, notificada, sustenta que 
a impugnação é a forma adequada para a apreciação da questão da nulidade da 
citação, nem pode, por outro lado, ordenar -se o prosseguimento da impugnação 
judicial se, atendendo à parte final do pedido formulado mas também aos demais 
termos da petição inicial, se conclui que a invocada caducidade da liquidação se 
consubstancia, afinal, em alegação de fundamento de oposição à execução fiscal, 
por inexigibilidade da dívida exequenda por a liquidação ter sido notificada para 
além do prazo legal.

Processo n.º 121/11 -30.
Recorrente: Carla Alexandra da Silva Teixeira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Carla Alexandra da Silva Teixeira, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, 

proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga nos autos de impugnação judicial dirigida ao 
processo de execução fiscal, contra si revertida, absolveu da instância a Fazenda Pública, com funda-
mento na ilegal cumulação de pedidos.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Tendo sido cumulados com o pedido de anulação da liquidação, pedidos próprios do processo 

executivo, deveria o processo prosseguir ignorando estes, para conhecimento daquele próprio da im-
pugnação, porque compatível com a forma de processo utilizada, como tem vindo a ser entendimento 
dos Tribunais Superiores – Vide acórdãos citados.

2. O facto de o petitório respeitar a tributos de diferente natureza, que no entendimento do Tribu-
nal levaria à improcedência da impugnação, pelo motivo da conclusão anterior, sempre determinaria 
o conhecimento do primeiro dos fundamentos invocados (nulidade da citação) na sede impugnatória, 
porque determinante da anulação da liquidação e compatível com o processo de impugnação.
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3. Por outro lado, os pedidos cumulados deviam ter sido admitidos, embora se possa admitir que 
quando instada, a impugnante não se tenha pronunciado muito claramente, porque o que pretendeu 
dizer é que utilizava fundamentos próprios da execução na impugnação, que na verdade não traduzem 
cumulação ilegal de pedidos, mas apenas aproveitamento de recursos aparentemente privativos do 
processo executivo, no processo impugnatório.

4. E o processo de impugnação tem por base qualquer ilegalidade, de forma a assegurar uma tutela 
jurisdicional efectiva, em obediência ao artigo 268º nº4 da CRP, pelo que, o entendimento acatado pelo 
Tribunal de absolver da instância a Fazenda Nacional, é castrador daquela tutela jurisdicional efectiva, 
pelo que, nesta matéria e além do mais, o Tribunal ao decidir como decidiu violou o artigo 99º do CPPT, 
designadamente no seu corpo, quando se refere à impugnação de qualquer ilegalidade, o que no caso 
da recorrente, responsável subsidiária, sempre deveria ser admitido relativamente às arguidas nulidade 
da citação, não exercício da gerência e falta de culpa pela insuficiência patrimonial.

5. Estes fundamentos impõe, s.m.o., a revogação da douta sentença recorrida e que os autos sejam 
mandados prosseguir o seu percurso legal.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP não emitiu Parecer (fls. 157 verso).
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A sentença recorrida é do teor seguinte:
«Carla Alexandra da Silva Teixeira, apresentou petição inicial de impugnação judicial, nos termos 

dos artigos 99º e ss. do Código de Procedimento e Processo Tributário, dirigida ao processo de execução 
fiscal 0418200501016725, a qual termina pedindo que seja julgado improcedente o pedido de reversão 
com a consequente extinção da execução contra si, “anulando -se a liquidação”.

Notificada para juntar aos autos cópia do acto que pretendia impugnar, veio a A. juntar vários 
documentos relativos ao processo de execução fiscal por si indicado na petição inicial, designadamente 
o acto de citação, o despacho de reversão e várias certidões de dívida.

A referida petição inicial cumula pedidos substancialmente incompatíveis entre si, porquanto 
implicam a tramitação sob formas processuais distintas.

Assim, enquanto o pedido relativo à anulação da execução é próprio do processo de impugna-
ção judicial (cfr. artigo 97º/1/a) do Código de Procedimento e Processo Tributário), já os pedidos de 
anulação do despacho de reversão e de extinção da execução são próprio do processo de oposição à 
execução fiscal (cfr. artigos 202º e ss. do Código de Procedimento e Processo Tributário, e Ac. do STA 
de 29 -06 -2005 proferido no processo 0501/05, disponível em www.dgsi.pt, entre outros).

Ora, conforme decorre para além do mais do artigo l04º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, tal cumulação de pedidos é legalmente inadmissível.

Por outro lado, mesmo que, num entendimento excessivamente lato do princípio do favor da 
instância, se descortinasse algum pedido susceptível de aproveitamento para a forma de processo de 
impugnação judicial, em que estamos, designadamente quanto às liquidações das dívidas exequendas, 
sempre se esbarraria no obstáculo do referido artigo 104º do Código de Procedimento e Processo Tri-
butário, na medida em que estão em causa tributos de natureza diferente, designadamente IVA, IRS 
e IRC, sendo certo que oportunamente notificado, para além do mais, nos termos e para os efeitos do 
artigo 47º/5 do CPTA, a A. nada, a esse respeito, disse.

Daí que, face à apontada ilegal cumulação de pedidos, deverá a Fazenda Pública ser absolvida 
da instância, o que se determina.

Custas pela Impugnante.
Cumpra o artigo 126º do CPPT.»
3. Segundo resulta da decisão transcrita, a Fazenda Nacional foi absolvida da instância com 

fundamento em que, por um lado, a impugnante cumula na petição inicial pedidos substancialmente 
incompatíveis entre si, porquanto implicam a tramitação sob formas processuais distintas, não sendo, 
portanto, legalmente admissível tal cumulação, nos termos do art. l04º do CPPT, e em que, por outro 
lado, sempre a cumulação seria ilegal, ainda à luz do mesmo normativo, na medida em que também 
estão em causa tributos de natureza diferente, designadamente IVA, IRS e IRC, e que, apesar de opor-
tunamente ter sido notificado, para além do mais, nos termos e para os efeitos do art. 47º/5 do CPTA, 
o impugnante nada a esse respeito disse.

A questão a decidir no presente recurso reconduz -se, pois, à de saber se ocorre a referida cumu-
lação ilegal de pedidos, geradora da afirmada absolvição da instância.

Vejamos.
4.1. Conforme se constata -se da Petição Inicial da presente impugnação, a recorrente expressa 

que pretende deduzir impugnação judicial, e termina formulando o pedido seguinte:
«Termos em que se requer que, atentos os fundamentos expostos, deve a presente impugnação ser 

julgada procedente por provada, julgado improcedente o pedido de reversão formulado com a conse-
quente extinção da execução instaurada contra a impugnante, anulando -se a liquidação».
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E como fundamentos deste pedido a recorrente invocou:
 - a) A nulidade da citação, dado que a reversão contra o responsável subsidiário depende da 

inexistência ou fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis 
solidários, sendo que a AT preteriu formalidade essencial do procedimento administrativo, ao não ave-
riguar onde andaria o património da devedora originária passando imediatamente a exigir da suposta 
devedora subsidiária sem verdadeiramente assegurar o direito à excussão prévia dos bens da devedora 
originária.

E tendo sido citada para se opor à execução sem que da nota de citação conste o seu direito ao 
benefício da excussão prévia, o qual inequivocamente existe, à citação falta esse elemento essencial, 
pelo que é nula a mesma nos termos do art. 198º do CPC, sendo que se trata de nulidade do procedi-
mento administrativo, consubstanciado na ausência de formalidades legais, que podem ser conhecidas 
no processo de impugnação, ex vi da alínea d) do art. 99º do CPPT.

 - b) A caducidade do direito à liquidação por parte da AT, pois que, de acordo com o art. 45º da 
LGT o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contri-
buinte no prazo da quatro anos e, no caso, tratando -se de dívidas dos anos de 2004 e 2005 a impugnante 
apenas foi citada em 14/10/2009.

 - c) O não exercício de gerência efectiva
 - d) A falta de culpa pela insuficiência patrimonial (al. a) do n.º 1 do art. 24º da LGT).
4.2. A sentença, como vimos, considera que, por um lado, a impugnante cumula pedidos substan-

cialmente incompatíveis entre si (porquanto implicam a tramitação sob formas processuais distintas, 
não sendo, portanto, legalmente admissível tal cumulação, nos termos do art. l04º do CPPT), e que, 
por outro lado, também ocorre cumulação ilegal na medida em que também estão em causa tributos 
de natureza diferente, designadamente IVA, IRS e IRC, e que, apesar de oportunamente ter sido no-
tificado, para além do mais, nos termos e para os efeitos do art. 47º/5 do CPTA, o impugnante nada a 
esse respeito disse.

E a recorrente discorda e sustenta que o processo de impugnação deveria ter prosseguido (ignorando-
-se o pedido atinente ao processo executivo) e deveria ter -se conhecido do primeiro dos fundamentos 
invocados (nulidade da citação) na sede impugnatória, porque determinante da anulação da liquidação 
e compatível com o processo de impugnação e que, quanto à cumulação relativa a tributos de diferente 
natureza, deveria, ainda assim, o pedido ter sido admitido, apesar de ela, impugnante, quando instada, 
não se ter pronunciado muito claramente, porque o que pretendeu dizer é que utilizava fundamentos 
próprios da execução na impugnação, que na verdade não traduzem cumulação ilegal de pedidos, 
mas apenas aproveitamento de recursos aparentemente privativos do processo executivo, no processo 
impugnatório.

4.3. Ora, no que respeita à invocada nulidade da citação, não pode colher a argumentação da 
recorrente: com efeito, quer a falta de citação quer a nulidade da citação, por inobservância das for-
malidades prescritas na lei, nem constituem fundamento de impugnação judicial, nem, sequer, funda-
mento de oposição à execução fiscal, devendo antes, ser arguidas perante o órgão da execução fiscal e 
sendo a respectiva decisão passível de reclamação (nos termos dos arts, 276º e sgts. do CPPT) para o 
tribunal tributário (v., entre muitos outros, o acórdão do Pleno da SCT deste Tribunal, de 28/2/07, rec. 
n.º 803/04 e o acórdão da secção do CT do mesmo Tribunal, de 25/5/11, rec. n.º 0187/11, bem como 
Jorge de Sousa, CPPT anotado e comentado, II volume, 5ª ed., pág. 270).

Com efeito, como ali se diz, «sendo a citação em processo de execução fiscal um acto processual 
de comunicação ao executado, o conhecimento e sanação da nulidade por falta de citação traduz -se na 
prática de acto ou actos processuais que ao órgão da execução fiscal cabe realizar, pelo que as nulidades 
da citação não podem ser arguidas em processo de oposição à execução fiscal cuja finalidade é a extin-
ção da execução e não a repetição de um acto processual com observância das formalidades omitidas.

Ou seja, sendo a citação um acto do processo de execução, não serve a alegada nulidade ou falta 
de citação de fundamento à respectiva oposição, devendo antes ser nesse processo que devem ser 
apreciadas as questões relativas à sua validade».

É certo que, no caso, a sentença exara que «… enquanto o pedido relativo à anulação da execu-
ção é próprio do processo de impugnação judicial (cfr. artigo 97º/1/a) do Código de Procedimento e 
Processo Tributário)».

Porém, atendendo ao acima exposto, tal afirmação, a não ser tida como erro de escrita por parte da 
sentença (dado que a mencionada alínea a) refere textualmente «impugnação da liquidação»), sempre 
teria que implicar a confirmação, nesta parte, do julgado recorrido, face àquela fundamentação acima 
exposta.

4.4. Confirmação que se impõe, igualmente, quanto ao mais decidido.
Com efeito, também os fundamentos atinentes ao invocado «não exercício de gerência efectiva» 

e à invocada «falta de culpa pela insuficiência patrimonial (al. a) do n.º 1 do art. 24º da LGT)» são 
fundamentos de oposição à execução fiscal e não de impugnação judicial.
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Já se vê, portanto, que nesta parte, falecem as Conclusões do presente recurso, pois, contrariamente 
ao sustentado pela recorrente, não estamos aqui perante fundamentos de impugnação.

4.5. E também no que se refere à invocada caducidade da liquidação (a impugnante alega que de 
acordo com o art. 45º da LGT o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for valida-
mente notificada ao contribuinte no prazo da quatro anos e, no caso, tratando -se de dívidas dos anos de 
2004 e 2005 a impugnante apenas foi citada em 14/10/2009), importa considerar que, atendendo aos 
termos constantes da petição inicial, se nos afigura que estamos, igualmente, perante um fundamento 
de oposição à execução fiscal, pelo que não caberá, no caso, ordenar o prosseguimento da impugnação 
quanto ao pedido (também formulado pela recorrente, como vimos), de anulação da liquidação.

Na verdade, o que a recorrente alega, no n.º 27 da PI, é que «só a notificação torna a dívida tribu-
tária certa e exigível pelo que, na sua ausência» (da notificação válida da liquidação) «haverá lugar à 
caducidade do direito de liquidar o imposto». Ou seja, não se invoca a caducidade como vício próprio 
da liquidação (por esta ter sido efectuada após os termo do prazo legal de caducidade), mas, antes, a 
dita inexigibilidade da liquidação, por ter sido notificada para além do prazo legal.

De todo o modo, como se afirmou no acórdão do Pleno desta Secção do Contencioso Tributário 
do STA, de 7/7/2010, rec. n.º 0545/09, «… 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 art. 204º, 
que tem teor idêntico àquela alínea h) do n.º 1 do art. 286º 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 art. 204º 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.

…Assim, estando fora do âmbito daquela alínea e) as situações em que não ocorreu notificação, 
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.

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. (…)

De qualquer forma, mesmo que se entenda, na esteira da jurisprudência anterior, que a intempes-
tividade da notificação é vício do acto de liquidação e contende com a sua legalidade, o que resulta da 
alínea e) é que essa ilegalidade, como sucede com outras, pode ser apreciada no processo de execução 
fiscal…

Apesar de, em princípio, a execução fiscal não se destinar a apreciar a legalidade da dívida exe-
quenda, esta apreciação pode fazer -se em vários casos, enquadráveis nas alíneas a), g) e h). (…)

Conclui -se assim que, quer se entenda que a apreciação da intempestividade da notificação da 
liquidação contende com a eficácia do acto notificado quer se entenda que constitui juízo sobre a sua 
legalidade, essa intempestividade é fundamento de oposição à execução fiscal. (() Independentemente 
de, se for considerado fundamento de ilegalidade do acto de liquidação, poder também ser invocada 
em impugnação judicial.

É, aliás, o que sucede com as outras situações em que pode ser apreciada a legalidade do acto de 
liquidação em oposição à execução fiscal, designadamente as enquadráveis nas alíneas a) e g) do n.º 1 
do art. 204º, que tanto podem ser invocadas em impugnação judicial como em oposição à execução 
fiscal [nas situações referidas na alínea h) por definição, a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda 
apenas pode ser apreciada na oposição à execução fiscal])”.»

De todo o modo e como se exara na decisão recorrida, a cumulação de impugnações também 
seria ilegal, à luz do citado art. 104º do CPPT, na medida em que estão em causa tributos de natureza 
diferente, designadamente IVA, IRS e IRC.
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E, na verdade, tem vindo a ser entendimento da jurisprudência deste STA que é ilegal a cumu-
lação das impugnações dos actos tributários de liquidação de impostos que não tenham identidade de 
natureza exigida pelo art. 104º do CPPT (cfr., por exemplo, o ac. de 6/3/2008, rec. n.º 0879/07), e que, 
após a cessação da vigência da LPTA (em 1/1/2004, data em que entrou em vigor o CPTA), é aplicável 
subsidiariamente ao processo de impugnação o disposto nos arts. 4º e 47º deste último, ou seja, que 
«havendo cumulação, sem que entre os pedidos exista a conexão exigida no número anterior, o juiz 
notifica o autor ou autores para, no prazo de 10 dias, indicarem o pedido que pretendem ver apreciado 
no processo, sob pena de, não o fazendo, haver absolvição da instância quanto a todos os pedidos» (nº 
5 deste art. 47º) e «em caso de absolvição da instância por ilegal cumulação de impugnações, podem 
ser apresentadas novas petições, no prazo de um mês a contar do trânsito em julgado, considerando -se 
estas apresentadas na data de entrada da primeira para efeitos da tempestividade da sua apresentação» 
(nº 6 do mesmo artigo).

No caso, como diz a sentença recorrida, apesar de oportunamente ter sido notificada, para além 
do mais, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 47º/5 do CPTA, a impugnante apenas veio 
dizer, sobre tal matéria, o que consta da parte final do requerimento de fls. 63, ou seja, que «… entende 
que a citação que foi entregue à impugnante não contém um texto claro por forma a fazê -la distinguir 
de imediato que os meios e fundamentos de oposição e impugnação, sejam diversos e quais sejam, 
e tenham de ser esgrimidos num ou noutro dos processos», que «… confundida com o texto, ou não 
esclarecida pelo mesmo, sem possibilidades para contratar advogado, recorreu ao apoio judiciário para 
a nomeação de patrono, quando o prazo de 30 dias já se tinha esgotado, pensando mesmo que os prazos 
que lhe eram indicados seriam alternativos» e que «… Assim, não lhe restava alternativa senão nesta 
sede, invocar os fundamentos que invocou» e «… Não o reconhecer, S.M.O., seria, respeitosamente, 
dar ao ofício de citação uma importância formal muito superior à da realidade da sua substância, e, no 
limite, impedir o exercício da defesa da impugnante, e bem assim impedir o seu acesso ao direito e a 
uma tutela jurisdicional efectiva, em violação do artigo 20º da CRP», pelo que lhe parece que «… são 
de admitir os pedidos cumulados.»

5. Em suma, a impugnante vem, no fundo, questionar o acto que determinou a reversão da execução 
fiscal contra si, alegando fundamentos próprios da oposição à execução fiscal, mas lançando mão de 
uma forma de processual destinada a apreciar o acto tributário de liquidação.

O erro na forma de processo importa unicamente a anulação dos actos que não possam ser apro-
veitados, devendo praticar -se os que forem estritamente necessários para que o processo se aproxime, 
quanto possível, da forma estabelecida pela lei.

Porém, no caso, nem a nulidade da citação, por inobservância das formalidades prescritas na lei, 
constitui fundamento de impugnação judicial (e nem, sequer, fundamento de oposição à execução fiscal), 
nem é viável a convolação da impugnação em processo de oposição à execução fiscal dado que, como 
a própria impugnante aceita (requerimento de fls. 83) deixou esgotar o prazo de 30 dias previsto na 
alínea a) do n.º 1 do art. 203º do CPPT, impedindo, assim, a aplicação do disposto no n.º 4 do art. 98º 
do CPPT e no n.º 3 do art. 97º da LGT, como também, por outro lado, se nos afigura que, atendendo 
aos termos da petição inicial, a igualmente invocada caducidade da liquidação se consubstancia, afinal, 
em alegação de fundamento de oposição à execução fiscal, por inexigibilidade da dívida exequenda 
por a liquidação ter sido notificada para além do prazo legal, pelo que não caberá, no caso, ordenar o 
prosseguimento da impugnação quanto ao pedido (também formulado pela recorrente, como vimos), 
de anulação da liquidação.

E, assim sendo, improcedem todas as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, sem prejuízo do apoio judiciário.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Compensação. Prescrição. Obrigação tributária. Interrupção da prescrição. Suspensão 
da prescrição.
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Sumário:

 I — A compensação por iniciativa da AT, prevista no artigo 40.º da LGT e no ar-
tigo 89.º do CPPT, configura -se como um modo geral de extinção da obrigação 
fiscal, depende dos requisitos enunciados neste último normativo legal e pode ser 
efectivada no processo de execução fiscal.

 II — Extinta a execução fiscal, com fundamento no pagamento da respectiva dívida, a 
prescrição deixa de poder ser utilmente invocada.

 III — As causas de interrupção da prescrição que tenham ocorrido 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: 
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.

 IV — 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 artigo 49.º 
da LGT (redacção da Lei n.º 100/99, de 26/6).

Processo n.º 217/11 -30.
Recorrente: Alpabrantes — Planeamento, Desenvolvimento Urbano e Construção, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Alpabrantes – Planeamento, Desenvolvimento Urbano e Construções, Lda. recorre da sentença 

que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, julgou improcedente a reclamação apre-
sentada contra acto do órgão de execução fiscal, decisão esta que indeferiu o pedido de reconhecimento 
da prescrição da dívida exequenda.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
62. A recorrente discorda do sentido da decisão recorrida fundamentalmente em dois pontos.
63. Primeiro, nos efeitos jurídicos atribuídos pela decisão recorrida ao pagamento da obrigação 

tributária por compensação, com um crédito de IRC da recorrente.
64. Segundo, no modo como contabiliza o curso do prazo de prescrição da obrigação tributária. 

Nomeadamente o seu início.
65. Aplicando as disposições do CPPT que regulamentam a extinção da execução por efeito do 

pagamento, quer coercivo, quer voluntário – Cap. II, Sec X, arts. 259º e segs., do CPPT – o Tribunal 
“a quo “deu como extinta a obrigação tributária, na data em que se efectivou a operação de compen-
sação.

66. Uma coisa é a extinção da execução. É essa que está regulamentada naquelas disposições. 
Outra coisa completamente diferente é a extinção da obrigação tributária.

67. Se o pagamento coercivo tivesse o efeito que lhe é atribuído na sentença recorrida, de extinção 
da obrigação tributária na data em que se efectivou a compensação isso implicaria a sucumbência, por 
falta de objecto, do litígio tributário na mesma data.

68. Em bom rigor isso significaria que pelo recurso à via administrativa estava aberto o caminho 
para a subversão do princípio da tutela jurisdicional efectiva, na medida em que uma das partes, a 
Administração Tributária teria o poder de subtrair da tutela judicial os meios impugnatórios disponi-
bilizados ao particular.

69. E nessa medida a interpretação dos arts. 89º, 259º e segs. do CPPT efectuada pelo Tribunal 
recorrido contende com os princípios constitucionais do acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva 
que estatuem que a “a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade 
e prioridade, de modo a obter a tutela efectiva contra violações desses direitos...” – art. 20º/5 da CRP.

70. Se a obrigação tributária se tivesse extinguido em 15 de SET de 2007, em simultâneo com a 
efectivação da compensação, naturalmente que a impugnação judicial teria sucumbido, uma vez que a 
decisão que sobre ela recaísse não teria qualquer efeito útil.

71. Assim, na medida em que assimila a extinção da execução à extinção da obrigação tributária 
por efeito da efectivação da compensação a decisão recorrida é manifestamente ilegal e até inconsti-
tucional.

72. Mas mais, O efeito que o Tribunal recorrido atribuiu à compensação, de extinção da obrigação 
tributária, inquina o seu juízo sobre o curso do prazo de prescrição da obrigação tributária.
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73. Assim a sentença recorrida refere “...tendo -se verificado essa extinção da execução em 15 
Set 07, em resultado de se haver procedido à compensação de dívidas... só é susceptível de se verificar 
aquela extinção por prescrição da dívida até essa data por apenas até aquele termo final é que poderia 
ser invocada a prescrição…”.

74. E continua “... resulta então que apenas cabe conhecer da referida prescrição desde a data em 
que o facto tributário ocorreu até à data da extinção dos créditos da FP por compensação...”.

75. E nesta parte a sentença recorrida na forma como interpreta e aplica o direito, para definição 
do términus do prazo de prescrição, também merece reparo.

76. Como, se viu a “compensação coerciva” não tem por efeito a extinção da obrigação tributá-
ria.

77. Apesar da efectivação da compensação a obrigação tributária perdurou enquanto se manteve 
o litígio tributário.

78. Pelo que a avaliação do curso do prazo prescrição deve ser aferida entre a data da constituição 
do facto tributário e a data do trânsito em julgado do litígio tributário.

79. Assim sendo há -de ter -se por verificada a prescrição da obrigação tributária.
80. De facto, entre a data da verificação do facto tributário, celebração do contrato de compra e 

venda em 3 de Fevereiro de 2000, e a data da apresentação do presente requerimento, decorreram 9 
anos, sete meses e onze dias;

81. Por efeito da lei – art. 49º/1 da LGT – esse prazo interrompeu -se em 14 de Janeiro de 2004, 
com a apresentação da impugnação judicial.

82. Nessa data tinham decorrido sobre a verificação do facto tributário 3 anos, onze meses e vinte 
dias.

83. Ainda por cominação legal – art. 49º/2 da LGT – o efeito interruptivo da prescrição cessou 
decorrido um ano, sobre a última das datas, em que se verificou o efeito interruptivo da prescrição, ou 
seja em 14 de Janeiro de 2005.

84. Na data da entrada em vigor das alterações ao regime da prescrição instituídas pela Lei 
53 -A/2006, já tinha decorrido a totalidade do prazo de um ano de paragem do processo, por motivo 
não imputável ao sujeito passivo.

85. Por força da disposição transitória consignada no art. 83º -B, pela lei 53 -A/2006, não se aplicam 
aos autos as alterações ao regime de prescrição, pelo que a contagem do prazo de prescrição segue o 
regime de prescrição da Lei Geral Tributária, na redacção dada pela Lei 100/99.

Termina pedindo que, com fundamento na violação dos arts. 89º, 259º e segs. do CPPT, bem como 
dos arts. 48º e 49º da LGT, e ainda dos arts. 20º/5 e 266º da CRP a sentença seja revogada e, em sua 
substituição, se declare verificada a prescrição da obrigação tributária.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP não emitiu Parecer (cfr. fls. 117 verso).
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
a) A Adm. Fiscal instaurou em 20.01.2004, processo de execução fiscal com o n.º 3611200401004301, 

contra a sociedade “Alpabrantes – Planeamento, Desenvolvimento Urbano e Construções, Lda.”, por 
dívida de SISA relativa à aquisição onerosa de prédios urbanos e de prédio rústico efectuada em 
03.02.2000, tendo sido citada em 11.02.2004, tendo a executada deduzido impugnação judicial contra 
o acto tributário e solicitado prestação de garantia para efeitos de suspensão da execução e após deter-
minação do montante a prestar foi a mesma efectuada em 12.04.2004 e determinado a suspensão do 
processo que se manteve até à data em que caducou a garantia prestada, em 02.04.06, tendo -se procedido 
à penhora de vários imóveis pertencentes ao executado e efectuada, em 20.08.07, a compensação da 
dívida exequenda com o reembolso de IRC do ano de 2006. – cfr. rosto do proc. exe. a fls 1, certidão 
de dívida de fls. 2, citação de fls. 3, petição de fls. 4, notificação de fls. 11, requerimento de fls. 12 e 
17 e documento de fls. 13 e 18, despacho de fls. 14, penhora de fls. 49 a 62, e “Print Informático” de 
fls. 83, do Processo de Execução apenso.

b) Em 15.09.2007 foi declarada extinta a execução por pagamento da dívida exequenda e após 
notificação da compensação foi apresentada reclamação do acto de compensação, a qual foi recusada 
pelo Órgão de Execução Fiscal competente, não tendo o interessado deduzido reclamação judicial da 
decisão de não recebimento da petição.  - cfr. “Print Informático” de fls. 72 e 73 e Despacho de fls. 73 
v., Requerimento de fls. 75 e segs, Ofício de fls. 79 e notificação de fls. 80, do Proc. Exe. apenso.

c) Em 06.08.10, foi apresentado pelo executado requerimento de reconhecimento da prescrição da 
dívida referida em a), o qual mereceu o despacho de 27.09.10 do Chefe de Finanças de Amadora 3, de 
indeferimento do peticionado. – cfr. requerimento de fls. 117 a 123, Informação e decisão de fls. 125 
a 127, do Proc. Exe. apenso.
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3.1. Enunciando como questões a decidir as de saber se ocorre a ilegalidade da decisão de inde-
ferimento da petição do executado relativo à invocada prescrição da dívida exequenda, a sentença veio 
a julgar improcedente a reclamação, com fundamento em que:

 - Por um lado, considerando o termo final do prazo de prescrição da dívida, que se reporta, ne-
cessariamente, ao momento da extinção da execução por pagamento coercivo ou voluntário da dívida 
exequenda, nos termos do disposto nos arts. 259º e segs. do CPPT (já que ao contrário do que pretende 
a interessada a obrigação tributária se extingue em qualquer caso de cumprimento ou de realização 
coactiva da prestação, sendo que inclusive a compensação se constitui como causa distinta de extinção 
das obrigações, nos termos da lei civil – cfr. arts. 837º e segs. e art. 847º e segs., do C.Civil, então, 
tendo -se verificado essa extinção da execução em 15.09.2007, em resultado de se haver procedido à 
compensação de dívidas nos termos do disposto no art. 89º do CPPT, e não se constatando motivo que 
impedia a referida compensação (cfr. als. a) e b), do probatório), só é susceptível de se apreciar a ex-
tinção por prescrição da dívida até essa data, pois apenas até àquele termo final poderia ser invocada a 
prescrição. Ou seja, apenas cabe conhecer da referida prescrição desde a data em que o facto tributário 
ocorreu até à data da extinção dos créditos da F.P por compensação.

 - Assim, considerando -se o termo inicial da prescrição reportado ao facto tributário (de 
03.02.2000), a interrupção da prescrição devido à citação da executada para a execução, em 11.02.2004, 
e a suspensão da prescrição em razão da suspensão do processo de execução nos termos do disposto 
no n.º 1, do art. 169º do CPPT, desde 12.04.04 até à data em que a garantia prestada nos autos ca-
ducou, verifica -se que na data em que os créditos da AT foram compensados e extinta a obrigação 
tributária, ainda não se havia verificado a prescrição, nos termos do disposto no n.º 1, do art. 48º da 
LGT, mesmo que se considerasse não ter havido causas de suspensão da prescrição, nos termos do 
art. 49º, da mesma Lei, e ainda que se considerasse a cessação do efeito interruptivo da impugnação 
em razão da paragem do processo por mais de um ano, nos termos do disposto no então n.º 2, do 
art. 49º da LGT.

3.2. Discorda a recorrente sustentando que a sentença enferma de erros de julgamento, porque:
 - a interpretação dos arts. 89º e 259º e segts. do CPPT, ali feita, contende com os princípios 

constitucionais do acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva – art. 20º/5 da CRP, na medida em 
que assimila a extinção da execução à extinção da obrigação tributária por efeito da efectivação da 
compensação.

 - a avaliação do curso do prazo prescrição deve ser aferida entre a data da constituição do facto 
tributário e a data do trânsito em julgado do litígio tributário, pois que, ao contrário do decidido, a 
“compensação coerciva” não tem por efeito a extinção da obrigação tributária e apesar da efectivação 
da compensação a obrigação tributária perdurou enquanto se manteve o litígio tributário. Ora, entre 
a data da verificação do facto tributário (celebração do contrato de compra e venda em 3/2/2000), e a 
data da apresentação do presente requerimento, decorreram 9 anos, sete meses e onze dias; por efeito 
da lei – art. 49º/1 da LGT – esse prazo interrompeu -se em 14/1/2004, com a apresentação da impugna-
ção judicial e nessa data tinham decorrido sobre a verificação do facto tributário, 3 anos, onze meses e 
vinte dias. Mas o efeito interruptivo da prescrição cessou (art. 49º/2 da LGT) decorrido um ano, sobre 
a última das datas, em que se verificou o efeito interruptivo da prescrição, ou seja em 14/1/2005 e na 
data da entrada em vigor das alterações ao regime da prescrição instituídas pela Lei 53 -A/2006, já tinha 
decorrido a totalidade do prazo de um ano de paragem do processo, por motivo não imputável ao sujeito 
passivo, sendo que, por força da disposição transitória consignada no art. 83º -B, pela lei 53 -A/2006, não 
se aplicam no caso as alterações ao regime de prescrição, pelo que a contagem do prazo de prescrição 
segue o regime de prescrição da Lei Geral Tributária, na redacção dada pela Lei 100/99.

Vejamos.
4.1. Conforme resulta do Probatório fixado na sentença recorrida:
 - Foi instaurada, em 20/1/2004, contra a recorrente, a execução fiscal n.º 3611200401004301, 

por dívida de sisa, e citada a mesma recorrente em 11/2/2004, deduziu impugnação judicial contra a 
respectiva liquidação e requereu a prestação de garantia para efeitos de suspensão da execução, tendo 
a garantia vindo a ser prestada em 12/4/2004, o que determinou a suspensão da dita execução.

 - Essa suspensão da execução manteve -se até 2/4/2006, data em que a garantia caducou, tendo -se, 
então, procedido à penhora de vários imóveis pertencentes à executada.

 - Em 20/8/2007 veio a ser efectuada a compensação da dívida exequenda com o reembolso de 
IRC do ano de 2006, e em 15/9/2007 foi declarada extinta a execução por pagamento da dívida exe-
quenda.

 - Após ter sido notificada da compensação, a recorrente apresentou reclamação do acto de com-
pensação, reclamação essa que foi recusada pelo respectivo OEF, não tendo sido deduzida reclamação 
judicial desta decisão de não recebimento da petição.

4.2. A compensação é uma forma de extinção das obrigações que pode ser utilizada quando duas 
pessoas sejam reciprocamente credor e devedor (nº 1 do art. 847º do CCivil).
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Especificamente no âmbito das dívidas tributárias, o art. 40º da LGT prevê a admissibilidade da 
compensação e o 89º do CPPT, sob a epígrafe «Compensação de dívidas de tributos por iniciativa da 
administração tributária», dispõe no seu n.º 1 que «Os créditos do executado resultantes de reembolso, 
revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judicial de qualquer acto tributário são obri-
gatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à mesma administração tributária, salvo se 
pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida 
exequenda ou esta esteja a ser paga em prestações, devendo a dívida exequenda mostrar -se garantida 
nos termos deste Código.»

A compensação surge, assim, configurada no CPPT como um modo geral de extinção da obrigação 
fiscal (cfr. Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2ª ed., Almedina, 2003, pag. 278).

Mas esta compensação de dívidas de tributos por iniciativa da AT depende dos requisitos se-
guintes:

a) haver um crédito a favor de um contribuinte de que é devedora a administração tributária, que 
esteja em fase de execução e cujo prazo de cobrança voluntária já tenha decorrido.

b) que esse crédito resulte de reembolso, ou de revisão oficiosa, ou de reclamação graciosa ou de 
impugnação judicial, ou outro meio administrativo ou contencioso;

c) que esse contribuinte seja simultaneamente devedor de tributos;
d) que não esteja garantida a dívida ou, estando -o, não esteja pendente reclamação graciosa, 

impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução fiscal relativa à dívida do contribuinte, 
nem estar a dívida a ser paga em prestações.

Sendo que o requisito da garantia da dívida é exigido em consonância com o regime previsto para 
a suspensão da execução fiscal e para o pagamento em prestações.

Com efeito, como realça o Cons. Jorge de Sousa (CPPT Anotado e Comentado, 5ª ed., Vol I, ano-
tações ao art. 89º, pp. 631 e ss.) «nos casos em que está prestada garantia nos termos do art. 199º ou 
constituído penhor ou hipoteca legal, nos termos do art. 195º, ou estiver efectuada penhora que garanta 
a totalidade da dívida exequenda, a reclamação graciosa, a impugnação judicial, o recurso judicial e 
a oposição à execução fiscal que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda suspendem a 
execução até decisão do pleito (arts. 169º, n.º 1, e 212º deste Código).

O mesmo sucede estando autorizado o pagamento em prestações, pois a execução fiscal apenas 
prossegue no caso de falta de pagamento de qualquer delas (art. 200º, n.º 1, deste Código).

A impossibilidade de a administração tributária decidir a compensação, nestes casos, justifica-
-se por não ser razoável impor ao devedor tributário esta forma de cumprir a obrigação tributária 
quando se verifica uma situação em que a administração tributária não pode legalmente impor -lhe 
esse pagamento.»

Daí que, como tem sido entendimento da jurisprudência deste STA, o art. 89º do CPPT também 
deva ser interpretado de forma a não se admitir a declaração de compensação de dívida de tributos por 
iniciativa da AT enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação contenciosa ou administra-
tiva do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena de violação dos princípios da igualdade e do 
direito a uma tutela jurisdicional efectiva (arts. 13º, 20º e 268º, n.º 4 da CRP) – cfr. por todos o ac. de 
3/2/2010, rec, n.º 01184/09.

4.3. Por outro lado, de acordo com o disposto no n.º 1 do art. 264º do CPPT a execução «extinguir-
-se -á no estado em que se encontrar se o executado, ou outra pessoa por ele, pagar a dívida exequenda 
e o acrescido, salvo o que, na parte aplicável, se dispõe neste Código sobre a sub -rogação», sendo que 
«Na execução fiscal são admitidos sem excepção os meios de pagamento previstos na fase do pagamento 
voluntário das obrigações tributárias.» (nº 3 do mesmo artigo).

E como igualmente expressa este último autor citado (Ibidem, Vol. II, anotação 4 ao art. 264º, 
pp. 626/627) «Também pode ser efectuado no processo de execução fiscal pagamento através de 
compensação, por iniciativa da administração tributária, com créditos do devedor através da emissão 
de título de crédito destinado a ser aplicado no pagamento da dívida exequenda e acrescido (art. 89º, 
n.º 5, deste Código).»

No caso, a recorrente sustenta que a interpretação dos arts. 89º e 259º e segts. do CPPT, ali feita, 
contende com os princípios constitucionais do acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva – art. 20º/5 
da CRP, na medida em que assimila a extinção da execução à extinção da obrigação tributária por efeito 
da efectivação da compensação.

Mas não é assim.
Com efeito, pese embora alguma falta de clareza no discurso jurídico (quando exara que «… 

ao contrário do que pretende a interessada a obrigação tributária extingue -se em qualquer caso de 
cumprimento ou de realização coactiva da prestação») a sentença acaba por afirmar é que «a com-
pensação se constitui como causa distinta de extinção das obrigações, nos termos da lei civil – cfr. 
arts. 837º e segs. e art. 847º e segs., do C.Civil» e, no caso, a obrigação tributária se extinguiu em 
«em resultado de se haver procedido à compensação de dívidas nos termos do disposto no art. 89º 
do CPPT»
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Ou seja, a sentença, ao reportar -se às formas de extinção da obrigação tributária está, a nosso ver, 
a referir -se à compensação prevista no art. 89º do CPPT e não à extinção da execução.

E no que respeita aos arts. 259º e sgts. do CPPT a sentença refere -os apenas na consideração de 
que o «termo final do … prazo de prescrição da dívida … se reporta, necessariamente, ao momento da 
extinção da execução por pagamento coercivo ou voluntário da dívida exequenda».

E como, na realidade, a compensação, prevista no art. 40º da LGT e nos arts. 89º (compensação 
por iniciativa da AT) e 90º (compensação por iniciativa do contribuinte), ambos do CPPT é, como se 
deixou dito, uma das formas de extinção da obrigação fiscal, não se vislumbra que a sentença tenha 
feito uma interpretação dos arts. 89º e 259º do CPPT que implique ofensa dos princípios constitucionais 
referidos pela recorrente.

5. Quanto à discordância quanto ao modo como a sentença contabiliza o curso do prazo de pres-
crição da obrigação tributária.

Alega a recorrente que uma coisa é a extinção da execução e outra coisa é a extinção da obri-
gação tributária, sendo que, não tendo a “compensação coerciva” por efeito a extinção da obrigação 
tributária, então, apesar da efectivação da compensação a obrigação tributária perdurou enquanto 
se manteve o litígio tributário e, assim sendo, a avaliação do curso do prazo de prescrição deve 
ser aferida entre a data da constituição do facto tributário e a data do trânsito em julgado do litígio 
tributário.

E mais alega que, no caso, a obrigação tributária está prescrita, dado que:
 - entre a data da verificação do facto tributário (celebração do contrato de compra e venda em 

3/2/2000), e a data da apresentação do presente requerimento, decorreram 9 anos, sete meses e onze 
dias;

 - por efeito do disposto no n.º 1 do art. 49º da LGT, esse prazo interrompeu -se em 14/1/2004, 
com a apresentação da impugnação judicial (e nesta data tinham decorrido sobre a verificação do facto 
tributário 3 anos, 11 meses e 20 dias);

 - nos termos do disposto no n.º 2 do mesmo artigo 49º o efeito interruptivo da prescrição cessou 
decorrido um ano, sobre a última das datas, em que se verificou o efeito interruptivo da prescrição, ou 
seja em 14/1/2005;

 - na data da entrada em vigor das alterações ao regime da prescrição instituídas pela Lei 53 -A/2006, 
já tinha decorrido a totalidade do prazo de um ano de paragem do processo, por motivo não imputável 
ao sujeito passivo e, assim, por força da disposição transitória consignada no art. 83º -B, pela dita Lei 
53 -A/2006, tais alterações não se aplicam no caso dos autos, pelo que a contagem do prazo de prescrição 
segue o regime constante da LGT, na redacção da Lei 100/99.

Vejamos.
5.1. 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.»

5.2. 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.
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5.3. 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.»

5.4. 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.»

6.1. 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 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 de sisa e respectivos juros 
compensatórios, 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.

6.2. 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).

No caso, a dedução de impugnação, em 14/1/2004, logo interrompeu o prazo de prescrição, (como 
reconhece a recorrente).

Ora, 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).

Assim, no caso, face a este duplo efeito do facto interruptivo (um efeito instantâneo, que deter-
mina a inutilização para a prescrição do prazo decorrido até à sua verificação  - cfr. o 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. Jorge Lopes de Sousa, loc. cit. p. 57), a mencionada instauração da 
impugnação, em 14/1/2004, com o inerente efeito interruptivo, determinou, quer a consequente inuti-
lização 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 (citação para a execução 
ocorrida em 11/2/2004  - cfr. alínea a) do Probatório).
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A recorrente alega, porém, que nos termos do disposto no n.º 2 do art. 49º da LGT o efeito inter-
ruptivo da prescrição cessou em 14/1/2005 (decorrido um ano após a data da instauração da impugnação 
 - 14/1/2004), por alegada paragem do processo de execução.

Carece, no entanto, de razão legal.
Com efeito, conforme se vê do Probatório, a recorrente requereu a prestação de garantia para 

efeitos de suspensão da execução, a qual veio a ser prestada em 12/4/2004, determinando, assim, tal 
suspensão, que se manteve até 2/4/2006, data em que a garantia caducou.

Ora, a paragem do processo de execução fiscal em consequência da dedução de impugnação 
judicial, associada à prestação de garantia, não operou a transmutação do efeito interruptivo em efeito 
suspensivo, já que a paragem do processo de execução decorreu de uma causa imputável ao sujeito 
passivo (na medida em que a prestação de garantia impediu o órgão da execução fiscal do prossegui-
mento da tramitação).

Ou seja, não houve transmutação do efeito interruptivo em efeito suspensivo, para efeito do dis-
posto no n.º 2 do art. 49º da LGT, uma vez que tendo o processo de execução fiscal ficado suspenso 
nos termos do disposto nos arts. 49º, n.º 3 da LGT e 169º do CPPT, 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, de 
26/1/2011, rec. n.º 01/11 e de 30/3/2011, rec. n.º 0235/11; nestes últimos era recorrente, aliás, a também 
recorrente nos presentes autos, sendo semelhante, igualmente, a questão ali decidida).

Só, portanto, a partir de 2/4/2006 (data em que caducou a garantia) o processo de execução podia 
voltar a correr termos e só a partir de então a respectiva paragem (e nenhuma vem alegada, nem terá 
ocorrido, dado que conforme consta do Probatório e se vê de fls. 24 e sgts. do apenso de execução, 
na sequência da caducidade da garantia, a AT procedeu à penhora de vários imóveis pertencentes à 
executada) deixaria de ser imputável ao contribuinte. Pelo que, eventualmente, só em 2/4/2007 se 
poderia considerar completado o prazo de um ano a partir do qual se operaria a transmutação do efeito 
interruptivo em efeito suspensivo da prescrição.

Daí que, no caso, seja até irrelevante o outro facto interruptivo ocorrido em 11/2/2004: a citação 
da executada. (1) Com efeito, embora este facto tivesse potencialidade para interromper o prazo de 
prescrição que estivesse em curso, no caso, o novo prazo de prescrição não se tinha ainda iniciado 
(interrompido que estava pela instauração da impugnação, o novo prazo só começaria a correr após a 
decisão que pusesse termo a esse processo).

E perante o exposto e na medida em que não ocorreu paragem do processo de execução por causa 
não imputável ao contribuinte, também não se coloca a questão da aplicabilidade ou não aplicabilidade, 
por força da disposição transitória contida no art. 83º -B da Lei n.º 53 -A/2006, das alterações pela mesma 
introduzidas ao art. 49º da LGT.

6.3. E, do mesmo modo, também não colhe a alegação da recorrente no sentido de que a pres-
crição deve ser aferida entre a data da constituição do facto tributário e a data do trânsito em julgado 
do litígio tributário, ou seja, no caso, entre as datas de 3/2/2000 e a data da apresentação do reque-
rimento de 6/8/2010, que originou a presente reclamação (cfr. Conclusões 78 a 80 das alegações do 
recurso).

Com efeito, sendo, como se disse, a compensação uma forma de extinção da obrigação tributária 
que se reconduz, no caso, à obrigação de pagamento da dívida exequenda, então, paga esta, extinguiu-
-se a dívida deixando de poder falar -se em prescrição da mesma (note -se, aliás, que o art. 48º da LGT 
se refere que «As dívidas tributárias prescrevem …»).

Assim, no caso, extinta a execução fiscal, com fundamento no pagamento da respectiva dívida, a 
prescrição deixou de poder ser utilmente invocada, pois que não pode haver prescrição de uma obrigação 
de imposto já cumprida à data em que o prazo daquela se completaria.

O que não implicou, sequer, que tivesse ficado inútil a impugnação judicial que, naquela data de 
20/8/2007 (em que foi feita a compensação) ainda se encontrava pendente. Tanto que, a mesma veio 
a ser decidida em 10/6/2010 (tendo sido, aliás, julgada improcedente  - cfr. certidão de fls. 133 a 141 
do PEF apenso).

É que, a prescrição da obrigação tributária não a extingue, mas torna -a inexigível coercivamente, 
pelo que apesar de o imposto ter sido pago, esse pagamento efectuado em sede de execução fiscal, é, 
obviamente, gerador da extinção do processo executivo mas deixa incólume a liquidação, a qual, en-
quanto não for anulada, constitui objecto da eventual impugnação judicial que deve apreciá -la. Como 
se sublinha no ac. desta Secção do STA, de 26/5/2010, rec. n.º 0179/10 «… a impugnação da liquidação 
não perde o seu objecto com o pagamento da dívida exequenda em processo de execução fiscal, pois 
que a sua eventual procedência implicará sempre o ressarcimento das importâncias pagas e respectivos 
juros que sejam devidos. (…)

Ou seja, o pagamento do imposto tem apenas a ver com a exigibilidade da dívida, com a sua 
cobrança, que não com a legalidade da liquidação impugnada.

Assim, tal pagamento leva à extinção da execução, pois que concretizada a cobrança, mas não 
há inutilidade da lide impugnatória, pois que não tem a ver com a legalidade da dívida, recte da li-
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quidação» (cfr. também, os acs. de 9/12/2009 e 15/10/2003, respectivamente, nos recs. nºs. 946/09 e 
1112/03, naquele citados).

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

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva.

(1) Apesar de (contrariamente ao que sucedia no âmbito da vigência do art. 34º do CPT) no domínio da inicial redacção 
do art. 49º 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), posteriormente, 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.

Ora, no caso presente, a citação da executada ocorreu em 11/2/2004 (al. a) 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, como acima se disse, 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. citado 
art. 12º n.º 2 CCivil). 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Prescrição da dívida exequenda. Dedução de impugnação judicial. Prestação de ga-
rantia para suspensão da execução.

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 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.

 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 233/11 -30.
Recorrente: Alpabrantes — Planeamento, Desenvolvimento Urbano e Construção, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

1  - “Alpabrantes  - Planeamento, Desenvolvimento Urbano e Construções, Lda”, melhor 
identificada nos autos, veio recorrer da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que jul-
gou improcedente a reclamação por si deduzida contra a decisão do órgão de execução fiscal que lhe 
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da dívida exequenda, e em consequência manteve 
a decisão impugnada, apresentando, para o efeito, alegações nas quais concluiu:

Iª). A questão a qual se pede a intervenção do STA prende -se com o facto do Tribunal recorrido 
não ter contabilizado para efeito de verificação da prescrição, o período entre 30 Nov. 2007 (data da 
prestação da garantia) e 11 de Junho de 2010 (data do trânsito em julgado da sentença proferida no 
processo de impugnação).

IIª). A interpretação do artº. 169º do CPPT em que a assenta a sentença recorrida, não tem cabi-
mento à luz das regras interpretativas próprias do Estado de Direito,
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IIIª). As causas de suspensão e interrupção da prescrição estão enunciadas em lugar próprio, o artº. 
49º da LGT. O artº. 169º do CPPT trata apenas das condições em que opera a suspensão da execução.

IVº). O artº. 169º do CPPT trata apenas da suspensão do processo executivo. Também a sua in-
serção 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.

Vª). Por seu lado a epígrafe do artº. 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.

VIª). Comparando a redacção dos dois artigos verificamos que em nenhuma parte da redacção do 
artº. 169º do CPPT se utiliza, directa ou indirectamente a expressão prescrição ou sequer a equivalente 
extinção da obrigação tributária.

VIIª). A redacção do artº. 49º da LGT também se cinge a questões substantivas relativas e cir-
cunscritas à interrupção e suspensão da prescrição. Nada acrescentando e nada dizendo sobre a matéria 
regulada no artº. 169º do CPPT.

VIIIª). 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 re-
lativa à suspensão da execução.

XIXª). Se reconstruirmos o espírito do legislador a partir das actas da discussão legislativa da 
matéria na Assembleia da República constatamos que em nenhum momento é referida essa conexão 
entre “suspensão da execução” e “interrupção ou suspensão da obrigação tributária.”

Xª). A inexistência de qualquer correspondência, mesmo literal ou qualquer outra, entre o artº. 
169º do CPPT e o artº. 49º da LGT confirma o absurdo/ilegalidade da solução interpretativa da sentença 
recorrida.

XIª). A essa luz, a interpretação que a sentença recorrida faz do artº. 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 artº. 103/2 da CRP.

XIIª). No caso dos autos o intérprete fez tábua rasa da lei, nomeadamente do artº. 49º da LGT 
exorbitando a sua função arrogou -se a qualidade de legislador, atribuiu um sentido ao artº. 169º do 
CPPT que a letra da lei não só não permite, como até proíbe  - artº. 103/2 da CRP,

XIIIª). 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 especificas da actividade administrativa, nomeadamente da proporcionalidade, da 
justiça, da equidade e da boa -fé  - artºs 18º, 103º e. 266º CRP.

XIVª). A sentença recorrida é contraditória, quando por um lado refere que a existência de garantia 
obsta ao curso do prazo de prescrição, e, quando aceita que o prazo de prescrição começa de novo a 
correr a partir do trânsito em julgado da sentença recorrida, apesar da existência de garantia válida.

XVª). Ao omitir e não dar relevo às consequências legais decorrentes da sucessão no tempo dos 
diversos regimes de prescrição, nomeadamente as decorrentes do artº. 83º -B da Lei 53/A/2006 o Tribunal 
recorrido ao contabilizar como fez o prazo de prescrição, errou na aplicação do direito.

XVIª). A esse propósito cabe referir que no caso dos autos houve dedução de impugnação judicial, 
em 23/Abril/2004.

XVIIª). Em 22 de Abril de 2004 a requerente foi citada no âmbito do processo executivo.
XVIIIª). Na data da apresentação da impugnação judicial tinham decorrido 3 anos, nove meses e 

quinze dias, sobre a data da verificação do facto tributário.
XIXª). Com a dedução de impugnação judicial e a citação da executada interrompeu -se o prazo 

de prescrição da obrigação tributária.
XXª). 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  - artº. 49/2 da LGT.

XXIª). No caso, o prazo de prescrição interrompeu -se em 23 de Abril de 2004, por efeito da 
apresentação de impugnação judicial.

XXIIª). Esse efeito cessou em 23 de Abril de 2005, pelo que nessa data começou de novo a correr 
o prazo de prescrição.

XXIIIª). O prazo de prescrição contado desde essa data  - 23 Abril de 2005  - até à data, da apre-
sentação do presente requerimento, perfaz, cinco anos, dois meses e quinze dias.

XXIVª). Somando -se estes cinco anos, dois meses e quinze dias, aos três anos, nove meses e quinze 
dias que decorreram até à apresentação da impugnação judicial, temos que decorreram 9 anos.

XXVª). Pelo que ao contrário do que se conclui na sentença recorrida a obrigação tributária está 
prescrita.

XXVIª). Já no decurso do prazo de prescrição foi publicada a Lei 53 -A/2006 que procedeu a 
alterações significativas ao regime da prescrição tributária.
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XXVIIª). Nomeadamente revogando o n.º 2 do artº 49 da LGT que dispunha “…a paragem do 
processo por período superior a um ano por facto no imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito 
prevista no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que 
tiver decorrido até à data da autuação…”.

XXVIIIª). A revogação do n.º 2 do artº 49 da LGT significa na prática que a paragem do processo 
por efeito de interposição de reclamação ou impugnação, como é o caso, no faz cessar o efeito inter-
ruptivo da prescrição.

XXIXª). Na prática a coberto da prescrição estabeleceu -se um regime de verdadeira imprescri-
tibilidade.

XXXª). 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.

XXXIª). Nesse sentido dispõe o artº. 83 -B, da Lei 53 -A/2006.

Artº 83 -B

(Disposições Transitórias no âmbito da LGT)

“A revogação do n.º 2 do art. 49 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.”

XXXIIª). A Lei 53 -A/2006 entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2007.
XXXIIIª). 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.

XXXIVª). Por força da disposição transitória consignada no artº. 83 -B, no se aplicam aos autos 
as alterações ao regime e prescrição, instituído pela Lei 53 -A/2006.

XXXVª). 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.

XXXVIª). A “obrigação tributária” está extinta uma vez que entre a data da verificação do facto 
tributário  - 9/Jun/03  - e, a data da apresentação do presente requerimento, decorreram nove anos.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso revogando -se a sentença recorrida.
2. Por despacho do Relator, proferido ao abrigo do disposto nos artºs 700º, n.º 1, alínea c) e 705º, 

ambos do Código de Processo Civil, foi negado provimento ao recurso, com a seguinte fundamentação:
“6. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se a dívida exequenda se en-

contrava ou não prescrita à data do requerimento da recorrente apresentado em 13.07.2010 ao órgão 
da execução fiscal.

O órgão da execução fiscal, o MºPº e a decisão recorrida entenderam que tal prescrição ainda 
não havia ocorrido uma vez que a dedução de impugnação judicial interrompeu o prazo anteriormente 
decorrido e, depois, por força da apresentação de garantia bancária por parte da recorrente, ficou 
suspenso o processo de execução fiscal, suspendendo -se também o prazo de prescrição por força do 
n.º 3 do artº 49º da LGT.

Sendo esta paragem do processo de execução fiscal motivada pela própria recorrente não tem 
aqui aplicação o n.º 2 do mesmo artº 49º.

A recorrente, por sua vez, entende que a paragem do processo de execução fiscal motivada pela 
prestação da garantia nenhuma relevância assume em termos de prescrição, uma vez que se trata de 
norma procedimental, sendo apenas de aplicar as normas substantivas da LGT  - artº 49º. E, assim, há 
que contar o prazo decorrido desde o facto tributário até à instauração da execução e, depois, o que 
decorreu desde 23 de Abril de 2005 (um ano após a instauração da impugnação). E, deste modo, assim 
contado o prazo, à data do seu requerimento de 13.07.2010 estava já prescrita a dívida exequenda  - na 
contagem da recorrente estariam decorridos nove anos (conclusão XXIV).

Quid juris?
6.1.Desde já se dirá que a pretensão da recorrente não colhe o apoio legal uma vez que a sua 

interpretação das normas legais aplicáveis ao caso se revela totalmente em oposição com a letra e o 
espírito dessas normas e do próprio conceito de prescrição.

Com efeito, resultam dos autos os seguintes factos relevantes para a decisão:
 - a dívida exequenda reporta -se a imposto de obrigação única ocorrido em 9 de Junho de 2000, 

pelo que o prazo de prescrição passou a contar -se desde essa data (artº 48º, n.º 1 da LGT),
 - em 22.04.2004 a recorrente foi citada para a execução; em 23.04.04 a recorrente deduziu im-

pugnação judicial, tendo solicitado a prestação de garantia para efeitos de suspensão da execução. 
Ora, por força do n.º 1 do artº 49º da LGT (estava já em vigor a alteração operada pela Lei 100/99, 
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de 26 de Julho) qualquer destes factos determina a interrupção da prescrição. E esta interrupção tem 
dois efeitos:

a) inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente;
b) começa a correr novo prazo a partir do acto interruptivo (artº 326º, n.º 1 do Código Civil).
Significa isto, que o tempo decorrido entre 9 de Junho de 2000 e 22 (ou 23).04.04 deixou de 

relevar para efeitos de prescrição. E só relevaria, eventualmente, se o processo de execução fiscal ou 
a impugnação viessem a estar parados por mais de um ano, por motivo não imputável à recorrente.

Acontece, porém, que a paragem do processo de execução se ficou a dever única e exclusiva-
mente à recorrente porque requereu a prestação de garantia para obter a suspensão do processo de 
execução fiscal.

E, obtida a suspensão do processo de execução fiscal por dedução de impugnação judicial da 
dívida exequenda e prestação de garantia, suspende -se também o prazo legal de prescrição, como 
com toda a clareza e sem margem para dúvidas de interpretação resulta do n.º 3 do artº 49º da LGT 
e 169º do CPPT.

E assim, este prazo tem de ser considerado suspenso, sob pena de violação da própria natureza 
do instituto da prescrição, até ao trânsito em julgado da decisão proferida na impugnação.

Na verdade, o prazo de prescrição é estabelecido em benefício do devedor e pune, de certo modo, 
o credor que deixa passar o prazo sem proceder à cobrança da sua dívida. Porém, se o credor foi 
diligente na cobrança da sua dívida, ele não pode ser prejudicado se não puder exercer o seu direito.

No caso dos autos, a Fazenda Pública iniciou a cobrança da dívida dentro do prazo de prescri-
ção. Porém, viu -se impedida de prosseguir a cobrança em virtude da dedução de impugnação judicial 
e prestação de garantia. Então, o prazo de prescrição só voltará a correr quando o seu direito de 
cobrança puder ser exercido.

Tudo isto para dizer que o prazo de prescrição voltou a correr a partir do trânsito em julgado da 
decisão proferida na impugnação  - 11.06.2010  - e que, desde então não ocorreu o prazo de prescrição 
previsto no artº 48º, n.º 1 da LGT.

O entendimento que vem sendo exposto está bem expresso no Acórdão deste Supremo Tribunal 
de 26/01/2011, proferido no Processo n.º 01//11, no qual se estabeleceu a seguinte doutrina:

“I  - 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: 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.

II  - A paragem da execução fiscal por motivo de suspensão requerida pela executada é -lhe impu-
tável, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal de prosseguir 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”.

Esta doutrina consta também de outros arestos deste Supremo Tribunal, nomeadamente dos Acór-
dãos de 05.05.2010, proferido no Processo n.º 140/10, de 04.03.2009, proferido no Processo n.º 160/09 
e de 01.07.2009, proferido no Processo n.º 307/09.

6.2. Aqui chegados, importa ainda tecer algumas considerações relativamente a algumas das 
conclusões das alegações, a saber:

 - não contagem do tempo decorrido desde 30.11.2007 e 11.06.2010 (conclusão 1ª);
 - violação do disposto no artº 103º, n.º 2 da CRP com a assimilação dos efeitos da suspensão aos 

efeitos da prescrição (conclusões 11ª e 12ª) e nos artºs 18º, 103º e 266º do mesmo diploma por violação 
dos princípios da proporcionalidade, da justiça, da equidade e da boa fé (conclusão 13ª)

 - não contagem do prazo decorrido desde o facto tributário até à data da apresentação da im-
pugnação (conclusões 18ª a 22ª);

 - alteração do n.º 2 do artº 49º da LGT pela Lei n.º 53 -A/2006 (conclusões 26ª a 34ª).
6.2.1. Quanto à matéria enunciada em primeiro lugar, o tribunal não contou este período, uma 

vez que o prazo de prescrição se encontrava suspenso por determinação legal (artº 49º, n.º 3 da LGT 
em conjugação com o artº 169º do CPPT).

6.2.2. Relativamente à matéria de inconstitucionalidade, a recorrente limita -se a invocá -la, sem 
a fundamentar. Tanto basta para que o Tribunal fique dispensado de a apreciar, pois os tribunais 
ocupam -se de questões fundamentadas suscitadas pelas partes não lhe cabendo ocupar -se de exercícios 
meramente teóricos.

No entanto, sempre se dirá que a interpretação seguida na decisão recorrida respeita exactamente 
a letra e o espírito da lei no que se refere à apreciação da prescrição, como acima ficou expresso.

6.2.3. Relativamente à não contagem do prazo decorrido desde o facto tributário até à data da 
apresentação da impugnação, também o mesmo não tinha de ser contado. Conforme a recorrente alega 
na conclusão 19ª, “com a dedução da impugnação judicial e a citação da executada interrompeu -se 
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o prazo de prescrição da obrigação tributária”. Então, sendo assim, esse prazo foi inutilizado pelo 
que não releva para o caso.

É certo que poderia relevar se a execução ou a impugnação viessem a estar paradas por mais 
de um ano por motivo não imputável à recorrente. Só que, posteriormente à interrupção tal não suce-
deu. E, se isso sucedeu anteriormente à citação ou dedução de impugnação, tal é irrelevante atenta a 
interrupção da prescrição motivada por esses factos.

6.2.4.Não sendo aplicável ao caso o n.º 2 do artº 49º da LGT, na redacção dada pela Lei 
n.º 53 -A/2006, são descabidas as conclusões 26ª a 30ª.

Aliás, a ter relevância a paragem do processo nos termos referidos pela recorrente, sempre seria 
aplicável a redacção anterior da LGT e não a introduzida por esta Lei.

Em conclusão: porque a dedução da impugnação, seguida de prestação de garantia pela recor-
rente para suspensão do processo de execução fiscal, determinou a interrupção da prescrição (com 
a inutilização do prazo decorrido até então) e a suspensão do prazo de prescrição até ao trânsito em 
julgado da impugnação, ocorrido em 11.06.2010, não se mostrava, nem mostra hoje prescrita, a dívida 
exequenda.

Em face do que ficou dito, o recurso improcede, merecendo confirmação a decisão recorrida”.
3. Veio agora a recorrente reclamar para a conferência do referido despacho, dele discordando, 

pelas seguintes razões (enunciadas nas conclusões de fls. 116/118):
1ª) O artº 169º do CPPT dirige -se apenas à suspensão da execução, nada dizendo sobre a suspensão 

da prescrição, uma vez que se trata de matéria de natureza adjectiva dada a sua inserção em código 
procedimental.

2ª) A evolução do artº 49º da LGT, feita por comparação entre a redacção dada pela Lei n.º 10/99 e 
a redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, permitem concluir com segurança que a prestação de garantia 
só releva para efeitos de suspensão da prescrição, a partir de 1 de Janeiro de 2007.

3ª) Não pode considerar -se que a paragem do processo de execução fiscal motivada por pres-
tação de garantia em impugnação judicial seja imputável ao executado, uma vez, que relativamente 
aos executados que não prestassem garantia, haveria regime de prescrição mais favorável, o que seria 
absurdo.

4ª) O legislador não cingiu o regime da prescrição apenas ao tempo de decisão da Administração 
Tributária, nesse tempo tendo incluído também o tempo de decisão, em caso de litígio tributário.

5ª) O legislador conferiu ao Estado um prazo “único” para obter a cobrança da sua dívida, a 
partir do qual opera a prescrição, pelo que tendo decorrido esse prazo  - oito anos  - tal dívida está 
prescrita.

4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
a) A Administração Fiscal instaurou em 06.04.2004, processo de execução fiscal com o 

n.º 3611200401012053, contra a sociedade “Alpabrantes  - Planeamento, desenvolvimento Urbano 
e Construções, Ldª”, por dívida de sisa relativa à aquisição onerosa de prédio rústico efectuada em 
09.06.2000, tendo sido citada em 22.04.2004, tendo a executada deduzido impugnação judicial contra 
o acto tributário, em 23.04.04, e solicitado prestação de garantia para efeitos de suspensão da execução 
e após determinação de montante a prestar foi a mesma efectuada em 02.08.04 e sucessivamente em 
Novembro de 2005, em Dezembro de 2006, em Abril e Novembro de 2007 tendo -se determinado em 
30.11.07, a suspensão do processo até á decisão do pleito.  - cfr. rosto do proc. exe. a fls. 1, certidão de 
dívida de fls. 2, petição de fls. 3 e 4, despacho de fls. 6, notificação de fls.7, requerimento e documento 
de fls. 8, 16 e 17, 27, 28, 35, 36, 40, 41 e decisão de fls. 42, e informação de fls. 44, de fls. 52 a 97, do 
Processo de execução apenso.

b) Em 13.07.10, foi apresentado pelo executado requerimento de reconhecimento da prescrição 
da dívida referida em a), o qual mereceu o despacho de 22.07.10 do chefe de Finanças de Amadora 3, 
de indeferimento do peticionado.  - cfr. requerimento de fls. 46 a 52, Informação e Proposta de fls. 53 
a 55 e decisão de fls. 56, Proc. Exe. apenso.

c) Em 25.05.2010 foi proferida sentença no processo de impugnação referido em a), a qual tran-
sitou em julgado em 11.06.10, recebida no serviço de finanças competente em 21.07.10.  - cfr Oficio 
de fls. 60, notificação de fls. 61 e sentença de fls. 63 a 68, do proc. exe. apenso.

5. Vejamos então se a argumentação da reclamante procede.
5.1. Resultam dos autos os seguintes factos relevantes para a decisão:
 - a dívida exequenda reporta -se a imposto de obrigação única (dívida de sisa relativa a aquisição 

onerosa de prédio rústico adquirido em 09.06.2000), pelo que o prazo de prescrição passou a contar -se 
desde a data do facto tributário (artº 48º, n.º 1 da LGT),

 - em 22.04.2004 a recorrente foi citada para a execução;
 - em 23.04.04 a recorrente deduziu impugnação judicial, tendo solicitado a prestação de garantia 

para efeitos de suspensão da execução e tendo sido determinada em 30.10.2007, por motivo da pres-
tação dessa garantia.
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Ora, por força do n.º 1 do artº 49º da LGT (estava já em vigor a alteração operada pela Lei 100/99, 
de 26 de Julho) qualquer destes factos determina a interrupção da prescrição.

E esta interrupção tem dois efeitos:
a) inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente (efeito instantâneo);
b) começa a correr novo prazo de prescrição a partir do acto interruptivo (artº 326º, n.º 1 do Có-

digo Civil). - efeito duradouro.
Significa isto, que o tempo decorrido entre 9 de Junho de 2000 e 22 04.04 deixou de relevar para 

efeitos de prescrição. E só relevaria, eventualmente, se o processo de execução fiscal ou a impugnação 
viessem a estar parados por mais de um ano, por motivo não imputável à recorrente.

Acontece, porém, que a paragem do processo de execução se ficou a dever única e exclusivamente 
à recorrente porque requereu a prestação de garantia para obter a suspensão do processo de execução 
fiscal.

E, obtida a suspensão do processo de execução fiscal por dedução de impugnação judicial da 
dívida exequenda e prestação de garantia, suspende -se também o prazo legal de prescrição, como com 
toda a clareza e sem margem para dúvidas de interpretação resulta do n.º 3 do artº 49º da LGT e 169º 
do CPPT.

E assim, este prazo tem de ser considerado suspenso, sob pena de violação da própria natureza do 
instituto da prescrição, até ao trânsito em julgado da decisão proferida na impugnação.

Na verdade, o prazo de prescrição é estabelecido em benefício do devedor e pune, de certo modo, o 
credor que deixa passar o prazo sem proceder à cobrança da sua dívida. Porém, se o credor foi diligente 
na cobrança da sua dívida, ele não pode ser prejudicado se não puder exercer o seu direito.

No caso dos autos, a Fazenda Pública iniciou a cobrança da dívida dentro do prazo de prescrição. 
Porém, viu -se impedida de prosseguir a cobrança em virtude da dedução de impugnação judicial e 
prestação de garantia. Então, o prazo de prescrição só voltará a correr quando o seu direito de cobrança 
puder ser exercido.

Tudo isto para dizer que o prazo de prescrição voltou a correr a partir do trânsito em julgado da 
decisão proferida na impugnação  - 11.06.2010  - e que, desde então não ocorreu o prazo de prescrição 
previsto no artº 48º, n.º 1 da LGT.

O entendimento que vem sendo exposto está bem expresso no Acórdão deste Supremo Tribunal 
de 26/01/2011, proferido no Processo n.º 01//11, no qual se estabeleceu a seguinte doutrina:

“I  - 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: 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.

II  - A paragem da execução fiscal por motivo de suspensão requerida pela executada é -lhe impu-
tável, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal de prosseguir 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”.

Esta doutrina consta também de outros arestos deste Supremo Tribunal, nomeadamente dos Acór-
dãos de 05.05.2010, proferido no Processo n.º 140/10, de 04.03.2009, proferido no Processo n.º 160/09 
e de 01.07.2009, proferido no Processo n.º 307/09.

5.2. Aqui chegados, importa ainda tecer algumas considerações relativamente a algumas das 
conclusões das alegações, a saber:

 - não contagem do tempo decorrido desde 30.11.2007 e 11.06.2010 (conclusão 1ª);
 - violação do disposto no artº 103º, n.º 2 da CRP com a assimilação dos efeitos da suspensão aos 

efeitos da prescrição (conclusões 11ª e 12ª) e nos artºs 18º, 103º e 266º do mesmo diploma por violação 
dos princípios da proporcionalidade, da justiça, da equidade e da boa fé (conclusão 13ª)

 - não contagem do prazo decorrido desde o facto tributário até à data da apresentação da impug-
nação (conclusões 18ª a 22ª);

 - alteração do n.º 2 do artº 49º da LGT pela Lei n.º 53 -A/2006 (conclusões 26ª a 34ª).
5.2.1. Quanto à matéria enunciada em primeiro lugar, o tribunal não contou este período, uma 

vez que o prazo de prescrição se encontrava suspenso por determinação legal (artº 49º, n.º 3 da LGT 
em conjugação com o artº 169º do CPPT).

5.2.2. Relativamente à matéria de inconstitucionalidade, a recorrente limita -se a invocá -la, sem a 
fundamentar. Tanto basta para que o Tribunal fique dispensado de a apreciar, pois os tribunais ocupam -se 
de questões fundamentadas suscitadas pelas partes não lhe cabendo ocupar -se de exercícios meramente 
teóricos.

No entanto, sempre se dirá que a interpretação seguida na decisão recorrida respeita exactamente 
a letra e o espírito da lei no que se refere à apreciação da prescrição, como acima ficou expresso.
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5.2.3. Relativamente à não contagem do prazo decorrido desde o facto tributário até à data da 
apresentação da impugnação, também o mesmo não tinha de ser contado. Conforme a recorrente alega 
na conclusão 19ª, “com a dedução da impugnação judicial e a citação da executada interrompeu -se o 
prazo de prescrição da obrigação tributária”. Então, sendo assim, esse prazo foi inutilizado pelo que 
não releva para o caso.

É certo que poderia relevar se a execução ou a impugnação viessem a estar paradas por mais de um 
ano por motivo não imputável à recorrente. Só que, posteriormente à interrupção tal não sucedeu. E, se 
isso sucedeu anteriormente à citação ou dedução de impugnação, tal é irrelevante atenta a interrupção 
da prescrição motivada por esses factos.

5.2.4. Não sendo aplicável ao caso o n.º 2 do artº 49º da LGT, na redacção dada pela Lei 
n.º 53 -A/2006, são descabidas as conclusões 26ª a 30ª.

Aliás, a ter relevância a paragem do processo nos termos referidos pela recorrente, sempre seria 
aplicável a redacção anterior da LGT e não a introduzida por aquela Lei.

6. Embora o que acima ficou escrito demonstre já falta de razão dos argumentos acima referidos 
e invocados na reclamação, sempre se dirá ainda o seguinte:

6.1. A suspensão da prescrição não resulta directamente do artº 169º do CPPT, como é óbvio, 
mas da conjugação deste preceito com o do artº 49º, n.º 2 da LGT que à data dos factos já estabelecia 
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”.

Ora, estabelecendo artº 169º, n.º 1 do CPPT que “A execução fica suspensa até à decisão do pleito 
em caso de reclamação graciosa, a impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto 
a legalidade da dívida exequenda”, prestada garantia ou realizada penhora de bens suficientes para 
garantia do pagamento da dívida e acrescido, aquela fica suspensa. Suspensa a execução, fica também 
suspenso o prazo de prescrição (artº 49º. n.º 3 citado).

Temos então que, ao contrário do entendimento da reclamante, a suspensão da prescrição deter-
minada pela prestação de garantia, não releva apenas a partir de 01.01.2007.

6.2. Entende a reclamante que não pode considerar -se que a paragem do processo de execução 
fiscal motivada por prestação de garantia em impugnação judicial seja imputável ao executado, uma 
vez, que relativamente aos executados que não prestassem garantia, haveria regime de prescrição mais 
favorável, o que seria absurdo.

Ora, desde logo se vê que este argumento não procede e nem permite a conclusão retirada pela 
reclamante.

Na verdade, se não houver prestação de garantia, seguir -se -á a penhora de bens que também 
garantam a dívida e permitam a suspensão da execução.

No caso de inexistirem bens insuficientes e de a penhora não garantir a totalidade da dívida, poderá 
a execução prosseguir, e neste caso, a questões da suspensão e da prescrição já não se colocam.

A lei não estabelece assim, regimes diferentes entre contribuintes que garantam a dívida ou que 
não a garantam.

6.3. Pretende ainda a reclamante que o legislador não cingiu o regime da prescrição apenas ao 
tempo de decisão da Administração Tributária, nesse tempo tendo incluído também o tempo de deci-
são, em caso de litígio tributário. Isto é, o legislador conferiu ao Estado um prazo “único” para obter a 
cobrança da sua dívida, a partir do qual opera a prescrição, pelo que tendo decorrido esse prazo  - oito 
anos  - tal dívida está prescrita.

Ou seja, no entendimento da reclamante parece que o prazo legal de prescrição deve ser contado 
sem atender a causas interruptivas ou suspensivas, o que claramente viola as disposições legais que 
estabelecem essas causas (v., por exemplo os nºs 1 e 3 do artº 49º da LGT  - este na redacção anterior 
à da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro)

7. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão re-
clamada.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. IMI. Suspensão da instância.
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Sumário:

 I — Nos termos do artigo 279.º do Código de Processo Civil, aplicável ao processo 
judicial tributário ex vi da alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, o tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da 
causa esteja dependente do julgamento de outra já proposta ou quando ocorrer 
outro motivo justificado.

 II — Se na causa prejudicial se discute a legalidade da rejeição do requerimento de 
segunda avaliação dos imóveis sobre os quais foi liquidado IMI e na dependente 
se impugnam as liquidações de IMI verifica -se entre as causas o nexo de prejudi-
cialidade ou dependência justificativo da suspensão da instância.

Processo n.º 237/11 -30.
Recorrente: Contimobe — Imobiliária de Castelo de Paiva, 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 – CONTIMOBE  - IMOBILIÁRIA DE CASTELO DE PAIVA, S.A., com os sinais dos autos, 

recorre para este Supremo Tribunal do despacho do Meritíssimo juiz “a quo” de fls. 140 dos autos, datado 
de 27 de Outubro de 2010, que, no processo de impugnação judicial por si interposto do indeferimento 
de reclamação graciosa deduzida contra liquidações de IMI relativas a 2006, indeferiu o requerimento 
da impugnante de suspensão da instância por alegada existência de causa prejudicial até à decisão final 
da acção administrativa especial n.º 375/08.3 BEPNF, pendente no Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Penafiel, que tem por objecto o indeferimento do pedido de segunda avaliação dos imóveis.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
I. Está em causa nos presentes autos a legalidade de liquidações de Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI).
II. A Recorrente solicitou a segunda avaliação desses imóveis, que lhe veio a ser indeferida pela 

Administração Fiscal (AF).
III. Para aferir a legalidade desse indeferimento, corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Penafiel uma acção administrativa especial, sob o n.º 375/08.3BEPNF.
IV. Entende a Recorrente que existe uma relação de prejudicialidade entre o acto avaliativo e a 

liquidação impugnada.
V. Porém, no despacho sob recurso, o Tribunal a quo entende que não existe a invocada preju-

dicialidade porque «Com a eventual procedência da acção administrativa especial, a administração 
tributária é obrigada a repor a legalidade.».

VI. No caso em apreço, as liquidações de IMI impugnadas foram emitidas pela AF sem que o VPT 
dos respectivos imóveis se tivesse consolidado  - tendo em conta que a Recorrente solicitou segunda 
avaliação dos mesmos nos termos do artigo 76.º CIMI.

VII. Estabelece o artigo 118.º CIMI que, enquanto não se tornar definitivo o resultado da segunda 
avaliação, fica suspensa a liquidação de IMI  - sendo este precisamente um dos fundamentos em que se 
baseou a impugnação das liquidações de IMI  - para pugnar pela sua extemporaneidade.

VIII. Ora, o Tribunal “a quo” apenas estará em condições de aferir se a liquidação de IMI é 
ilegal  - por extemporaneidade decorrente de não se ter consolidado em segunda avaliação o VPT que 
lhe é subjacente – se, e na medida em que, na acção administrativa especial se julgue, precisamente, 
a questão relativa a essa segunda avaliação.

IX. Ou seja, o Tribunal “a quo” não tem como aferir a legalidade das liquidações por não se ter 
respeitado o disposto no artigo 118.º CIMI – que estabelece a suspensão dessas liquidações enquanto 
o VPT não se tornar definitivo com a segunda avaliação – se ainda se encontra pendente de decisão a 
premissa essencial para essa decisão: se devia ter sido, ou não, encetada a segunda avaliação.

X. Em caso de resposta negativa, a liquidação de IMI não tinha de ficar suspensa e, portanto, é legal, 
mas em caso de resposta afirmativa, a liquidação de IMI deveria ter ficado suspensa e, portanto, é ilegal.

XI. A “ratio legis” subjacente à suspensão da instância por prejudicialidade se prende, precisa-
mente, com a necessidade de evitar incompatibilidade de julgados.

XII. Para além das liquidações de IMI em causa nos autos, a AF procedeu a uma liquidação 
adicional de IMI, quanto aos mesmos imóveis e ano, cuja impugnação judicial corre termos, sob o 
n.º 376/08.1BEPNF, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel  -onde, tendo sido formulado 
idêntico requerimento, foi proferido despacho no sentido da sua suspensão (cfr. doc. n.º 1)

XIII. Conclui -se, pois, que o julgamento da presente causa está dependente de outra já proposta, 
uma vez que a segunda interfere directamente na decisão da primeira.
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XIV. Ao assim não ter decidido incorreu o Tribunal “a quo” em manifesto erro de julgamento 
 - em clara violação do disposto nos artigos 279.º n.º 1 CPC  - em clara violação do disposto nos ar-
tigos 279.º n.º 1 CPC  - o que tudo impõe a revogação da decisão (Cfr. art. 659.º n.º 3 C.P.C., ex vi 
art. 2.º e) CPPT).

XV. O presente recurso há -de subir imediatamente tendo em conta que, como resulta do artigo 285.º 
n.º 2 CPPT, o recurso claramente não respeita ao objecto do processo.

NESTES TERMOS e nos melhores de Direito, deve, com subida imediata, conceder -se provi-
mento ao presente recurso, assim se revogando a decisão recorrida, o que se fará por obediência à 
Lei e por imperativo de JUSTIÇA!

Por despacho de fls. 186 dos autos (rectificado por despacho de fls. 197) foi o recurso admitido, 
com subida imediata, nos próprios autos e com efeito suspensivo sob pena do efeito devolutivo afectar 
o efeito útil do recurso.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
 - Fundamentação –
4  - Questão a decidir
É a de saber se, como requerido e ao contrário do decidido, deve a instância de impugnação ser 

suspensa, ao abrigo do disposto no artigo 279.º do Código de Processo Civil (CPC), até ao trânsito em 
julgado da decisão a proferir na acção administrativa especial em que se sindica a legalidade o despacho 
de rejeição do pedido de 2.º avaliação dos imóveis, atenta a alegada relação de prejudicialidade entre 
os presentes autos e aquele processo judicial.

Não há que cuidar do regime de subida do recurso, pois que não é controvertido que o presente 
recurso de despacho interlocutório devia ter subido imediatamente  - como subiu  - sob pena de perda do 
seu efeito útil (cfr. o n.º 2 do artigo 285.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário  - CPPT), 
como desde logo reconheceu o Meritíssimo juiz “a quo”.

5  - Apreciando.
Na petição inicial de impugnação oportunamente apresentada pela recorrida (a fls. 2 a 7 dos 

autos) a então impugnante (ora recorrente), invocando e procurando demonstrar a existência de uma 
relação de prejudicialidade entre a legalidade das liquidações ora impugnadas, discutida nos autos e 
as avaliações dos artigos em causa, objecto de apreciação em acção administrativa especial pendente, 
desde logo requereu a suspensão da impugnação, ao abrigo do artigo 279º n.º 1 do CPC (cfr. artigos 38. 
a 51. da p.i.).

Sobre este requerimento de suspensão da instância constante da petição inicial de impugnação, 
recaiu o despacho de indeferimento objecto do presente recurso que se encontra fundamentado nos 
termos seguintes (cfr. despacho recorrido, a fls. 140 dos autos):

«A impugnante requer a suspensão da instância por alegada prejudicialidade da questão aqui em 
apreço relativamente à acção administrativa especial n.º 375/08.3BEPNF. -

A Fazenda Pública notificada para contestar, nada disse. -
A improcedência da referida acção administrativa especial, em nada afectará a decisão destes 

autos. -
Com a eventual procedência da acção administrativa especial, a administração tributária é obrigada 

a repor a legalidade. -
Por isso, entendemos que o julgamento daquela acção não constitui fundamento legal para a 

suspensão dos presentes autos (art. 279.º, a contrario, do CPC). -
Pelo exposto, indefere -se a requerida suspensão da instância. -
#)Notifique. - -»
Vejamos.
Dispõe o artigo 279.º do CPC, aplicável ao processo judicial tributário ex vi da alínea e) do ar-

tigo 2.º do CPPT:
Artigo 279.º  - Suspensão por determinação do juiz
1. O tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da causa esteja dependente do julga-

mento de outra já proposta ou quando ocorrer outro motivo justificado.
2. Não obstante a pendência de causa prejudicial, não deve ser ordenada a suspensão se houver 

fundadas razões para crer que aquela foi intentada unicamente para se obter a suspensão ou se a causa 
dependente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem as vantagens.

3. Quando a suspensão não tenha por fundamento a pendência de causa prejudicial, fixar -se -á 
no despacho o prazo durante o qual estará suspensa a instância.

4. As partes podem acordar na suspensão da instância por prazo não superior a seis meses.
Perante norma correspondente, ensinava ALBERTO DOS REIS que o nexo de prejudicialidade 

ou dependência justificativo da suspensão da instância define -se assim: estão pendentes duas acções 
e dá -se o caso de a decisão duma poder afectar o julgamento a proferir na outra (cfr. José Alberto 
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dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, Volume I, 3.ª ed (1949), reimpr., p. 384  - anotação ao 
artigo 284.º). Ora, no caso dos autos, e atenta a evidente relação de prejudicialidade entre os actos avalia-
tivos (sindicados na acção administrativa especial) e a impugnação deduzida, bem como a demonstração 
efectuada pela recorrente (cfr. as conclusões VI a X das suas alegações de recurso) de que o Tribunal 
“a quo” apenas estará em condições de decidir de um dos fundamentos da impugnação das liquida-
ções de IMI precedendo decisão sobre a legalidade da rejeição do requerimento de segunda avaliação, 
sendo as liquidações legais ou ilegais consoante ali se decida ter ou não sido deferido o requerimento 
de segunda avaliação, justifica -se a requerida suspensão da instância ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
artigo 279.º do CPC, não havendo motivos legais (artigo 279.º n.º 2 do CPC) para a não ordenar, nem 
tendo qualquer destes motivos sido invocados no despacho recorrido.

Ao contrário do decidido, não pode dizer -se que a improcedência da acção administrativa especial 
em nada afectará a decisão destes autos, pois que a aqui invocada violação do disposto no artigo 118.º 
do Código do IMI se deverá ter, nestes autos, por inverificada, em caso de improcedência da acção 
administrativa especial. E o facto de com a eventual procedência da acção administrativa especial, a 
administração tributária ser obrigada a repor a legalidade não demonstra a inexistência de relação 
de dependência ou prejudicialidade entre as duas causas, pois que tal dever da administração existirá 
em caso de procedência de quaisquer das pretensões anulatórias dos contribuintes e em nada prejudica 
que entre causas se possam verificar relações de dependência ou prejudicialidade justificativas da 
suspensão da instância.

Pelo exposto, conceder -se -á provimento ao recurso, anulando o despacho recorrido e decidindo 
suspender a instância até ao trânsito em julgado da decisão final a proferir na causa prejudicial (acção 
administrativa especial tendo por objecto o indeferimento, por extemporaneidade, do requerimento de 
segunda avaliação dos prédios cujo valor patrimonial tributário serviu de base às liquidações sindicadas).

– Decisão –
6  - Termos em que, face ao exposto, decidem os juízes deste Supremo Tribunal conceder provimento 

ao recurso, revogando o despacho recorrido e suspendendo a instância de impugnação até ao trânsito 
em julgado da decisão final a proferir na acção administrativa especial deduzida pela ora recorrente 
tendo por objecto o despacho de indeferimento do requerimento de segunda avaliação dos prédios, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 276.º e do n.º 1 do artigo 279.º do Código de Processo Civil, 
aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Graduação de créditos.

Sumário:

 I — Quando as dívidas exequendas dizem respeito a IMI e a certidão de dívidas emitida 
pelo órgão da execução fiscal para efeitos de reclamação de créditos não é clara 
quanto à identificação dos imóveis sobre que incidiu esse imposto, pode e deve o 
julgador, no exercício do seu poder geral de controlo e dos poderes de direcção 
do processo, previstos nos artigos 809.º e 265.º, n.º 2, do CPC, aplicáveis ex vi 
do disposto nos artigos 2.º, alínea e) e 246.º do CPPT, promover as diligências 
necessárias para clarificar a situação, de modo a proceder à graduação dos cré-
ditos exequendos no lugar que legalmente lhes compete.

 II — Se, apesar da deficiência da certidão de dívidas, resulta da conjugação dos ele-
mentos documentais juntos ao processo de reclamação de créditos que esse IMI 
incidira sobre o prédio penhorado e vendido na execução fiscal e se referia aos 
anos de 2004 a 2007, há que reconhecer que os créditos exequendos relativos aos 
anos de 2006 e 2007 gozam do privilégio imobiliário especial previsto no n.º 1 
do artigo 744.º do Código Civil, porque inscritos para cobrança nos dois anos 
anteriores à data da penhora efectuada em 26/06/2009.
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Processo n.º 243/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco Espírito Santo, S. A. e outro.
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 de 

verificação e graduação de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, na 
parte em que não reconheceu que os créditos exequendos, resultantes de Imposto Municipal sobre 
Imóveis, gozassem de privilégio imobiliário especial sobre o prédio urbano penhorado e vendido na 
execução fiscal, com o argumento de não se saber a que imóvel dizem respeito, graduando -os em 
último lugar.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. Não obstante a sentença sob recurso dar como provado que no PEF 1449200801045237 e apensos 

havia sido efectuada, em 2009 -06 -26, a penhora do prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia 
de Marinha das Ondas, concelho de Figueira da Foz, sob o artigo 2308, registado na Conservatória do 
Registo Predial de Figueira da Foz sob a Ap. 5889, de 2009 -06 -26, veio, contudo, a considerar que “o 
IMI exequendo não beneficia deste privilégio, porque não se sabe sobre que imóvel recaiu”.

B. Em consequência, os créditos exequendos de IMI não foram reconhecidos nem graduados.
C. Todavia, e esse constitui o recorte discordante deste recurso com a sentença recorrida, os 

créditos exequendos referentes a IMI dos anos de 2006 e 2007 (inscritos para cobrança nos anos de 
2007 e 2008, respectivamente), na importância total de € 1.134,18 e atinentes juros, no valor total de 
€ 192,78, em cobrança no PEF 1449200801045237, reuniam as condições de usufruir do privilégio 
imobiliário especial em relação à penhora efectuada em 2009 -06 -26, quanto ao prédio U -2308 / Marinha 
das Ondas  - Figueira da Foz.

D. Pois que os créditos em causa não foram alvo de impugnação e a certidão de dívidas, emitida 
pelo órgão da execução fiscal, nos termos do art. 241º do CPPT que integra os autos, expressamente 
assinala, mediante chamada de atenção identificada por alínea a) que o PEF 1449200801045237 se 
refere a “processos relativos à venda judicial Ap. 5889 de 2009 -06 -26” (a fls. 2), acrescentando, ainda, 
que “certifica -se que o Imposto Municipal s/Imóveis constante dos PEF’s 1449200801045237 (Por mero 
lapso de escrita, a certidão menciona 144920080104537), 14492009010266223 e 1449200901061976 
diz respeito ao artigo urbano 2308 da freguesia Marinha das Ondas, objecto da venda judicial” (a 
fls. 3).

E. Neste circunstancialismo, a RFP entende que o Mmº Juiz a quo poderia ter reconhecido e gra-
duado o IMI exequendo referente aos anos de 2006 e de 2007, ambos no valor de € 567,09, uma vez 
que a prova documental carreada para os autos assim o permitia.

F. E se alguma dúvida restasse, o Mmº Juiz a quo, no exercício do seu poder geral de controlo e 
dos poderes de direcção do processo (artigos 809º e 265º/2 do CPC, aplicáveis ex vi dos artigos 2º e 246º 
do CPPT), poderia, e deveria, promover quaisquer diligências, designadamente junto do representante 
da Fazenda Pública, que possibilitassem a verificação e graduação dos créditos em causa no lugar que 
legalmente lhes competia, nos termos dos artigos 122º/1 do CIMI e 744º/1 do Código Civil.

G. Assim, considerada a prova documental produzida nos autos, devem os créditos em causa e 
respectivos juros ser graduados em primeiro lugar, a par dos créditos reclamados de IMI do ano de 
2008, por estarem em condições de usufruir do privilégio imobiliário especial, decorrente da penhora 
efectuada em 2009 -06 -26 sobre o prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Marinha das 
Ondas, concelho de Figueira da Foz, sob o artigo 2308, registada na Conservatória do Registo Predial 
de Figueira da Foz sob a Ap.5889, de 2009 -06 -26.

H. Decidindo doutro modo, a douta decisão violou os artigos 122º/1 do CIMI, 744º/1 do CC. e 
809º e 265º/2 do CPC, todos aqui aplicáveis por via do artigo 2º do CPPT.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser concedido pro-

vimento ao recurso, por entender que assiste razão à Recorrente.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Da sentença recorrida resultam como provados os seguintes factos:
I. A Administração Fiscal instaurou contra o executado, João Carlos Dantas de Oliveira, com o 

NIF …, o processo de execução fiscal (PEF) 1449200801045237 e apensos, por dívidas de IMI dos 
anos de 2004 a 2007 (únicos créditos constantes do registo respectivo), que não se sabe sobre que 
prédios recaiu, bem como todos os respectivos juros de mora, no âmbito do qual, em 26/06/2009, 
procedeu à penhora do imóvel daquele, inscrito na matriz urbana da freguesia de Marinha das Ondas, 
concelho de Figueira da Foz, sob o artigo 2308, tendo procedido ao registo da mesma nessa data de 
26/06/2009, Ap. 5889, cfr. fls. 7/ss, 43/ss e fls. 21 a 23 e certidões de dívida do PA anexo, cujos teores 
dou por reproduzidos.
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II. Por apenso aos referidos PEF, vieram, nestes autos, reclamar os seguintes créditos:
− Pelo “Banco Espírito Santo, S.A.” (BES -SA), Sociedade Aberta, com o NIPC e matrícula 

500 852 367, com sede na Av. da Liberdade, 195, Lisboa, (o qual incorporou, por fusão, a sociedade 
anteriormente denominada “Banco Internacional de Crédito, SA”, mediante transferência global do 
património da incorporada, sucedendo a esta em todos os direitos e obrigações, cfr. escrituras e Certi-
dão de R.º Comercial Permanente “on -line”, com o código de acesso nº3602 -8175 -4109 (artigo 75 -5, 
do CRCm)] no montante global de € 207.924,64 e juros vincendos até efectivo e integral pagamento 
[172.168,04 €, de capital; 35.756,60 € de juros vencidos e respectivo imposto de selo], advenientes 
de contratos de “Compra e Venda e Mútuo com Hipoteca” e de “Mútuo com Hipoteca”, celebrados 
por escrituras públicas de 31/01/2001 e de 13/07/2004, respectivamente, ambas do 1º C.º Notarial de 
Leiria, de fls. 11 a 32, e acção executiva n.º 132/08.7TFIG, para o pagamento, que corre pelo 1º Juízo 
do Tribunal Judicial da Figueira da Foz, a fls. 28/ss, no âmbito da qual foi efectuada penhora, registada 
em 19/12/2008, e, créditos que beneficiam das referidas hipotecas sobre o imóvel penhorado no PEF, 
registadas em 04/12/2000 (Ap. 18) e 25/06/2004 (Ap. 3), cfr. p.i. de fls. 2/ss, e PA anexo, cujos teores 
dou por reproduzidos;

− Pela Fazenda Pública, no montante global de € 725,68, de IMI de 2008 inscrito para cobrança 
em 2009, que recaiu sobre o imóvel penhorado no PEF, e juros de mora respectivos, cfr. p.i. de fls. 49/ss 
e 51/ss e PA anexo, cujos teores dou por reproduzidos.

3. O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, reconduz-
-se à única questão de saber se a decisão recorrida enferma de erro por ter julgado que os créditos 
exequendos (IMI) não gozavam de privilégio imobiliário especial sobre o prédio urbano penhorado e 
vendido na execução fiscal (prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2308 / Marinha das Ondas, 
registado na Conservatória do Registo Predial de Figueira da Foz sob a Ap. 5889), com o argumento 
de não se saber a que imóvel dizem respeito esses créditos, graduando -os, por isso, em último lugar.

Na verdade, segundo a sentença recorrida, enquanto os créditos reclamados pela Fazenda Pública, 
também respeitantes a IMI, gozam de privilégio imobiliário especial sobre o prédio urbano penhorado 
e vendido nesta execução (PEF 1449200801045237 e apensos), já «O IMI exequendo não beneficia 
deste privilégio, porque não se sabe sobre que imóvel recaiu», razão por que se lhes reconheceu apenas 
a garantia da penhora realizada. O que levou à graduação dos créditos (exequendos e reclamados) da 
seguinte forma:

1º Os créditos de IMI reclamados e seus juros;
2º Os créditos hipotecários do BES -SA, com limitação de juros a 3 anos e máximo registado;
3º O crédito do BES -SA garantido pela penhora;
4º Os créditos exequendos, que beneficiam da penhora.
Todavia, segundo a Recorrente, os créditos exequendos reuniam todas as condições para lhes ser 

reconhecido o privilégio imobiliário especial sobre o prédio vendido na execução, por constar da certidão 
de dívidas, emitida pelo órgão da execução fiscal e que integra os autos, que o PEF 1449200801045237 se 
refere a “processos relativos à venda judicial Ap. 5889 de 2009 -06 -26”, e se ter certificado “que o Imposto 
Municipal s/Imóveis constante dos PEF’s 144920080104537, 1449200901026623 e 1449200901061976 
diz respeito ao artigo urbano 2308 da freguesia Marinha das Ondas, objecto da venda judicial”, sendo 
que a referência, nessa certidão, ao PEF 144920080104537 em vez de 1449200801045237, traduz um 
mero lapso de escrita.

No que lhe assiste inteira razão.
Na verdade, da conjugação dos elementos documentais juntos aos autos resulta que no Serviço de 

Finanças correm contra João Carlos Dantas de Oliveira três processos de execução fiscal por dívidas 
de IMI, registados com os nºs 1449200801045237, 1449200901026623 e 1449200901061976, tendo a 
venda sido efectuada naquele primeiro processo – cfr. doc. que consta de fls. 44 – tornando -se, assim, 
evidente o lapso de escrita que consta da certidão de dívidas, a fls. 45, no que toca à referenciação do 
processo executivo n.º “44920080104537” por dívidas de IMI.

Em face disso, e porque após a correcção do lapso se torna evidente que todas as dívidas de 
IMI em cobrança no processo onde foi efectuada a venda (PEF n.º 1449200801045237), tituladas 
pelas certidões identificadas no doc. de fls. 44, “dizem respeito ao artigo urbano 2308 da freguesia 
Marinha das Ondas, objecto da venda judicial”, impunha -se reconhecer que os créditos exequendos 
diziam respeito a IMI dos anos de 2004 a 2007 e que este imposto incidira sobre o prédio penhorado 
e vendido nessa execução fiscal.

Neste circunstancialismo, o Mmº Juiz podia e devia ter reconhecido que os créditos exequendos 
referentes aos anos de 2006 e de 2007, inscritos para cobrança nos anos de 2007 e 2008, no valor de € 
567,09 cada, gozam do privilégio imobiliário especial previsto no n.º 1 do artigo 744.º do Código Civil, 
porque inscritos para cobrança nos dois anos anteriores à data da penhora (efectuada em 26/06/2009).

De qualquer modo, e como também salienta a Recorrente, se alguma dúvida houvesse, o Mmº 
Juiz a quo, no exercício do seu poder geral de controlo e dos poderes de direcção do processo, previstos 
nos artigos 809.º e 265.º, n.º 2, do CPC, aplicáveis ex vi dos artigos 2.º e 246.º do CPPT, deveria ter 
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promover as necessárias diligências para clarificar a situação, de modo a proceder à graduação dos 
créditos exequendos no lugar que legalmente lhes compete.

Pelo exposto, tendo em conta a prova documental produzida nos autos e o preceituado no n.º 1 
do artigo 744.º do C.Civil e no artigo 122º do CIMI (aprovado pelo DL n.º 287/2003, de 12 de No-
vembro), devem os créditos exequendos respeitantes aos anos de 2006 e de 2007 e respectivos juros 
ser graduados em primeiro lugar, a par dos créditos reclamados de IMI, por estarem em condições de 
usufruir do privilégio imobiliário especial decorrente da penhora efectuada em 26/06/2009 sobre o 
prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Marinha das Ondas, concelho de Figueira da 
Foz, sob o artigo 2308.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida 
no segmento impugnado e proceder à graduação de créditos pela seguinte forma:

1º Os créditos de IMI reclamados e seus juros, a par dos créditos exequendos de IMI dos anos de 
2006 e 2007 e respectivos juros;

2º Os créditos hipotecários do BES -SA, com limitação de juros a 3 anos e máximo registado;
3º O crédito do BES -SA garantido pela penhora;
4º Os créditos exequendos de IMI dos anos de 2004 e 2005 e respectivos juros.
Sem custas.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — António 
Calhau. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Isenção de Sisa. Prédio adquirido para revenda. Caducidade da Isenção. Taxa aplicável 
no caso da caducidade da isenção.

Sumário:

Verificando -se a caducidade da isenção de sisa prevista no artigo 16.º 1.º do Código 
do Imposto Municipal de Sisa e Imposto sobre Sucessões e Doações (CIMSISD), o 
respectivo imposto deve ser liquidado pela taxa que vigorava à data da transmissão 
(artigo 45.º do CIMSISD).

Processo n.º 288/11 -30.
Recorrente: Promo K — Promoção Imobiliária, S. A.
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 – PROMO K – Promoção Imobiliária, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo 

Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 3 de Agosto de 2010, que julgou 
improcedente a impugnação deduzida contra acto de liquidação de SISA, na importância de € 9.099,38, 
apresentando as seguintes conclusões:

I – A recorrente adquiriu por escritura pública de 12.10.2000, lavrada no 7.º Cartório Notarial do 
Porto, o imóvel a que corresponde o artigo urbano 3381 da freguesia de Leça do Bailio, que se encontra 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Matosinhos, sob o n.º 00547 – Leça do Bailio.

II – A aquisição ficou isenta do pagamento de Sisa, nos termos do n.º 3 do art. 11.º e 13.º A do 
Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto Sobre as Sucessões e Doações, em virtude da 
recorrente se encontrar colectada para a actividade de compra e venda de bens imóveis, exercendo 
habitualmente essa actividade.

III – O imóvel foi vendido por ESC 18.000.000$00, o equivalente a € 89.783,62, não tendo a 
recorrente alienado o imóvel em questão nos três anos seguintes à sua aquisição, o que motivou a que 
o imposto de Sisa fosse exigido.
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IV – Por carta enviada em 12.02.2004, ofício 01344, o Serviço de Finanças de Matosinhos – 2ª, 
notificou a recorrente, para efectuar o pagamento da Sisa na importância de € 8.978,36, acrescido de 
juros compensatórios liquidados desde 13.10.2003.

V – Entende a recorrente que tendo a liquidação do Imposto sido efectuada em 12.02.2004 (data 
da notificação), já na vigência do IMT, a taxa a aplicar seria 6,5% sobre o preço declarado na escri-
tura, nunca o de 10%, relativo à taxa de Sisa.

VI – A recorrente deve pagar não a importância de €8.978,36, a título de Sisa, mas o valor de 
€5.835,98, a título do IMT, decorrente da aplicação da taxa de 6,5% ao valor da transacção operada 
(€89.783,62).

VII – O momento decisivo para a determinação do imposto aplicável é o da liquidação do imposto 
e não o da transmissão, pois, caso a transmissão do imóvel se tivesse concretizado, o imposto não 
seria devido, daí que que o momento que determina o imposto e a taxa a aplicar é o da liquidação, e 
essa, ocorreu já no domínio do IMT.

VIII – Conforme resulta do disposto nos artigos 11º, 3º, e 16.º, 1.º, do CIMSISD, a “isenção” 
de sisa na compra para revenda traduz, verdadeiramente, uma situação de “não sujeição” a imposto 
aquando dessa compra, e não um “benefício fiscal”.

IX – O sujeito passivo não paga Sisa no momento da aquisição do bem por este não se lhe desti-
nar. Ele adquiriu para o revender. O preço que paga vai ser compensado a curto ou médio prazo com 
o prelo que vai receber. Se assim não fosse, ele não adquiria o bem. O bem não é contabilizado no 
imobilizado mas nas mercadorias para venda (cfr. Prof. Diogo Leite de Campos, “Aplicação no tempo 
da nova taxa da Sisa/IMT”, in Boletim da Ordem dos Advogados n.º 28, pags. 60 e 6).

X – Nos termos dos artigos 2º n.º 1 e 3º n.º 1 e 2 do EBF, não são benefícios fiscais as situações de 
não sujeição tributária, ou seja, as medidas fiscais de carácter normativo que estabeleçam delimitações 
negativas de incidência; apenas são benefícios fiscais as “isenções” instituídas para tutela de interesses 
públicos extra -fiscais relevantes que sejam superiores aos da própria tributação que impedem.

XI – Se a revenda não se efectuar nesse prazo de 3 anos, nasce ao fim desse período de tempo, a 
obrigação de liquidação de Sisa e por se tratar de um caso de caducidade da isenção, e subsequente 
nascimento da obrigação de liquidação de Sisa  - mandam os artigos 91º e 115º, 5º, do CIMSISSD, que 
seja solicitada a liquidação e efectuado o pagamento da Sisa no prazo de 30 dias contados do dia em 
se perfazem aqueles 3 anos (sem que revenda).

XII – E também por isso é que apenas são devidos juros compensatórios se, e na medida em que, a li-
quidação do Sisa se efectuar depois desse prazo de 30 dias (cfr. artigos 113º do CIMSISSD e 35º da LGT).

XIII – O artigo 92º do CIMSISSD estabelece que só poderá ser liquidado imposto nos 10 anos 
seguintes à transmissão ou à data em que a “isenção” ficou sem efeito e se é assim, é porque o facto 
tributário, no caso, ocorre precisamente na data em que a “isenção” ficou sem efeito, ou seja, na data 
em que se perfizeram 3 anos (sem revenda).

XIV – O facto tributário que origina a liquidação de Sisa, no caso concreto, é o decurso dos 3 
anos sem revenda, que se verificou após a entrada em vigor da nova redacção da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 33.º do CIMSISD, logo, o facto tributário em causa deveria ter sido tributado à taxa de 6,5%, 
e não à taxa de 10% (Cfr. artigo 12.º n.º 1 da LGT)

XV – A douta Sentença, salvo o devido respeito, ora omitiu, ora interpretou e aplicou indevida-
mente o disposto nos preceitos legais citados nas conclusões anteriores, pelo que deverá ser substituída 
por Douto Acórdão que reconheça que a recorrente deve pagar o valor de € 5.835,94, a título do IMT, 
decorrente da aplicação da taxa de 6,5% ao valor da transacção operada (€ 89.783,62) e não a impor-
tância de € 8.978,36, a título de Sisa, decorrente da aplicação da taxa de 10% sobre o valor da venda.

Nestes termos e nos mais de Direito doutamente supridos por Vossas Excelências, deverá a douta 
Sentença recorrida, ser substituída por douto Acórdão que a revogue e, em consequência determine 
que a Recorrente deve pagar o valor de € 5.835,94, a título do IMT, decorrente da aplicação da taxa 
de 6.5% ao valor da transacção operada (€ 89.783,62)

Dessa forma e como sempre, será feita INTEIRA E SÃ 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 impugnação judicial deduzida 

contra liquidação de Sisa no montante de € 9 099,38
FUNDAMENTAÇÃO
1. Enquanto benefício fiscal a isenção é uma medida de carácter excepcional instituída para tutela 

de interesses públicos extrafiscais relevantes, superiores aos da própria tributação que impedem (art. 
2º nºs 1 e 2 EBF)

No caso concreto a caducidade da isenção opera por verificação da condição resolutiva da 
concessão do benefício: inexistência de revenda no prazo de 3 anos iniciado com a aquisição para 
revenda (art. 16.º n.º 1 CIMSISD redacção do art. 1.º DL n.º 91/89, 27 Março)



1105

A incidência da sisa regula -se pela legislação em vigor ao tempo do facto tributário da trans-
missão (art. 10º CIMSISD).

A sisa será liquidada pela taxa de 10% em vigor ao tempo da transmissão dos bens (art. 45.º do 
CIMSISD); e não pela taxa de 6,5% em vigor na data da caducidade da isenção, por via do decurso 
do prazo de 3 anos (art. 33.º, n.º 1 alínea c) CIMSISD redacção da Lei n.º 14/2003, 30 de Maio)

Igualmente excluída está a aplicação da taxa em vigor na data da liquidação, efectuada em 
plena vigência do IMT, em consequência de o facto tributário (transmissão) ter ocorrido na vigência 
do CIMSISD (docs. fls. 17/19; arts. 31º nº5 e 32º n.º 4 DL n.º 287/2003, 12 Novembro)

2. A jurisprudência do STA SCT e doutrina qualificada têm -se pronunciado sem divergência 
no sentido propugnado (acórdãos 24.10.2001 processo n.º 25 881; 17.01.2007 processo n.º 725/06; 
28.01.2009 processo n.º 642/08; 13.05.2009 processo n.º 234/09; F. Pinto Fernandes/N. Pinto Fernandes 
“Código do Imposto Municipal da Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações anotado e comentado 
4.ª edição 1997 p. 181).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber qual o momento relevante para determinar a taxa a aplicar na liquidação do imposto 

devido em virtude de a aquisição de prédio para revenda, com isenção de sisa, não ter sido efectuada 
a revenda no prazo de 3 anos: o momento da transmissão, aquele em que se completou o prazo de três 
anos sem que a revenda tenha tido lugar ou o momento da liquidação, como alega a recorrente.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente foram dados como 

provados os seguintes factos:
1 – A impugnante é uma sociedade que se dedica à actividade de “compra de prédios para revenda”.
2 – No âmbito da actividade identificada em 1), a impugnante por escritura pública de compra e 

venda celebrada em 12.10.2000, adquiriu a Maria Teresa Proença de Sá Morais, um terreno destinado 
a construção, inscrito na respectiva matriz sob o art. 3381 e sito em Leça do Balio, Matosinhos, cfr. 
fls. 15 e 16 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.

3 – Na escritura identificada em 2), foi referido que a compra se encontrava isenta de sisa nos 
termos do n.º 3 do art. 11.º e 13.º -A do respectivo Código, cr. fls. 16 destes autos.

4 – Por carta datada de 12.02.2004, foi a ora impugnante notificada para proceder ao pagamento 
da sisa no montante de € 8.978,36 acrescido de juros compensatórios no valor de € 121,02, crr. fls. 19 
e 20 destes autos e que aqui se dão por reproduzidos.

5 – A liquidação da sisa encontra -se efectuada a fls. 17 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.
6 – O montante da sisa referido em 4), incidiu sobre a compra identificada em 2) e teve por base o 

facto da ora impugnante não ter revendido dentro do prazo dos três anos um prédio adquirido ao abrigo 
do n.º 3 do art. 11.º do CIMSISS, cfr. fls. 17 a 19 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.

7 – Na liquidação da sisa referida em 5) foi aplicada a taxa de 10%.
8 – A aquisição efectuada em 2) foi efectuada com isenção de sisa ao abrigo do n.º 3 do art. 11º 

do CIMSISSD.
9 – A ora impugnante não revendeu o imóvel identificado em 2) nos três anos seguintes à aqui-

sição do mesmo.
6 – Apreciando.
6.1. Do momento relevante para determinação da taxa de imposto aplicável
A sentença recorrida, a fls. 72 a 76 dos autos, julgou improcedente a impugnação judicial deduzida, 

considerando ser conforme à lei a liquidação de Sisa efectuada à taxa de 10%, vigente no momento 
em que o prédio foi adquirido (12.10.2000), pois que embora na data da aquisição a adquirente tenha 
beneficiado de isenção de sisa nos termos do artigo 11.º n.º 3 do Código do Imposto Municipal de Sisa 
e do Imposto sobre as Sucessões e Doações (CIMSISD), porque o prédio não foi revendido dentro do 
prazo dos três anos previsto no art. 16º nº1 do CIMSISD, há lugar ao pagamento do imposto devido 
pela transmissão, à taxa que vigorava à data em que aquela teve lugar, ou seja, in casu, à taxa de 10%, 
art. 33º do CIMSISD, e não pela taxa de 6,5% nos termos da Lei 14/2003 de 30.05.

Fundamentou -se o decidido nas disposições legais aplicáveis, que cita, e bem assim nos Acórdãos deste 
Supremo Tribunal de 28 de Janeiro de 2009 (rec. n.º 642/09) e de 12 de Novembro de 2009 (rec. n.º 809/09).

Alega, contudo, a recorrente que tendo a liquidação do Imposto sido efectuada em 12.02.2004 
(data da notificação), já na vigência do IMT, a taxa a aplicar seria 6,5% sobre o preço declarado na 
escritura, nunca o de 10%, relativo à taxa de Sisa, pois que o momento decisivo para a determinação 
do imposto aplicável é o da liquidação do imposto e não o da transmissão, mais alegando não ter na-
tureza de benefício fiscal, antes de “não sujeição” a “isenção” de sisa na compra para revenda, sendo 
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que o facto tributário que origina a liquidação de Sisa, no caso concreto, é o decurso dos 3 anos sem 
revenda, que se verificou após a entrada em vigor da nova redacção da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º 
do CIMSISD, logo, o facto tributário em causa deveria ter sido tributado à taxa de 6,5%, e não à taxa 
de 10% (cfr. as conclusões V e seguintes das alegações de recurso supra transcritas).

Vejamos.
A questão que é objecto do presente recurso é idêntica à que subjaz ao Acórdão deste Supremo 

Tribunal de 12 de Novembro de 2009 (rec. n.º 809/09), citado na sentença recorrida, que foi por nós 
subscrito como primeira adjunta, e que se insere, aliás, numa linha decisória pacífica adoptada por este 
Supremo Tribunal em situações similares.

Aí se disse, e aqui se reafirma (convictos do bem fundado da decisão e da respectiva fundamen-
tação, que aqui também se acolhe para lá remetendo) que ocorrendo a caducidade da isenção de sisa 
prevista no art. 16.º 1.º do CIMSISD, o respectivo imposto deve ser liquidado pela taxa em vigor à data 
da transmissão, ex vi do disposto no artigo 45.º do respectivo Código, e não, como alegado, à taxa em 
vigor à data da liquidação ou à data em que se completaram os três anos sem que a revenda fosse efec-
tuada, pois que não foi ao tempo destas – antes ao tempo daquela – que a transmissão do bem ocorreu.

Isto porque, como também ali se disse, a isenção de sisa dos prédios para revenda tem, por opção 
expressa do legislador nesse sentido (que aliás se manteve no Código do IMT – cfr. o respectivo artigo 7.º; 
neste sentido, JOSÉ MARIA FERNANDES PIRES, Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 
Coimbra, Almedina, 2010, pp. 416/417) natureza de benefício fiscal, na modalidade de isenção, pois que 
«(…) sendo o imposto municipal de sisa um imposto que incide sobre as transmissões, a título oneroso, 
do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis qualquer que seja o 
título por que se operem (cfr. arts. 1º e 2º do Código da Sisa), já se vê que a disposição contida no n.º 3 do 
art. 11º do mesmo código não se configura como regra de não incidência estruturante do próprio sistema 
de tributação regra, de tal modo que possa ter -se como regra de não sujeição ao respectivo imposto»

Tem afirmado a jurisprudência deste Supremo Tribunal tratar -se de uma «isenção sob condição 
resolutiva (embora condição imprópria, pois a condição não resulta de estipulação contratual mas da 
existência de requisitos essenciais para a produção dos seus efeitos – cfr. Pires de Lima/Antunes Varela, 
Código Civil Anotado, Vol. I, Coimbra, 1987, p. 250, nota 2 ao art. 270.º do CC), e como é próprio do 
regime jurídico destas, a verificação da condição tem em regra eficácia retroactiva (art. 276.º do CC)», 
tudo se passando, como se afirmou no Acórdão deste STA de 28/1/2009 (rec. n.º 642/08) e jurisprudência 
aí citada, “como a liquidação tivesse ficado suspensa no momento da transmissão já que a esta data se 
deve reportar a não consolidação da referida isenção”.

Não tem, pois, razão a recorrente ao pretender que lhe seja aplicada a taxa (de IMT) vigente à data 
da liquidação ou a taxa (de SISA) vigente à data em que se perfizeram os três anos contados da data da 
aquisição – em ambos os casos 6,5%  - antes se encontra conforme à lei a liquidação efectuada à taxa 
de 10% vigente à data da transmissão do bem, como bem decidido pelo tribunal “a quo”.

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 decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Processo contra -ordenacional. Admissibilidade de recurso jurisdicional. Prazo de 
interposição do recurso da decisão de aplicação de coima.

Sumário:

 I — O disposto nos artigos 63.º e 73.º, n.º 2, ambos do Regime Geral das Contra-
-Ordenações, aplicável subsidiariamente ao RGIT por força da alínea b) do seu 
artigo 3.º, permite o recurso jurisdicional da decisão de rejeição da impugnação 
judicial da decisão administrativa de aplicação da coima proferida pelo tribunal 
tributário de 1.ª instância, independentemente do valor da coima aplicada.
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 II — É de 20 dias, contados da notificação, o prazo de que o arguido dispõe para 
interpor recurso da decisão administrativa de aplicação da coima – artigo 80.º 
n.º 1 do RGIT – contado nos termos do artigo 60.º do Regime Geral das Contra-
-Ordenações, aplicável ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT.

 III — Se em face de uma notificação pouco clara se suscitam dúvidas quanto ao termo 
inicial do prazo indicado para a interposição do recurso, tem o mandatário ju-
dicial do arguido o ónus de as procurar esclarecer, tanto mais que para tal basta 
consultar o preceito legal expressamente indicado na notificação e do qual resulta, 
de modo inequívoco, o prazo e o termo inicial da sua contagem, não lhe sendo 
lícito pretender, com fundamento numa pretensa obscuridade da notificação, ter 
direito a mais prazo para recorrer do que aquele que a lei confere a todos.

 IV — Não é nula a notificação efectuada, por erro na indicação do prazo de defesa, 
quando este consta da notificação através de expressa referência ao artigo 80.º, 
n.º 1 do RGIT.

Processo n.º 313/11 -30.
Recorrente: Vantagem – Sociedade de Investimento Imobiliário, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª: Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. VANTAGEM – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A., recorre para o Su-

premo Tribunal Administrativo da decisão que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel proferiu, 
em 29 de Setembro de 2010, julgando intempestivo o recurso por si interposto da decisão do Chefe do 
Serviço de Finanças de Valongo -1 que lhe aplicou a coima de € 400,00, acrescida de custas processuais 
no valor de € 51,00, pela prática de infracção prevista no artigo 13.º, n.º 1, alínea i) do CIMI, punida 
pelos artigos 117.º, n.º 2, 24.º, n.º 2, e 26.º, n.º 4 do RGIT.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
I. Na sequência da interposição de recurso judicial da decisão de aplicação de coima proferida no 

processo de contra -ordenação n.º 1899 2010 06000304, no montante de € 400,00 (quatrocentos euros), 
acrescida de custas processuais no valor de € 51,00 (cinquenta e um euros), a sentença proferida pelo 
Tribunal a quo julgou o pedido de recurso intempestivo.

II. A ora recorrente foi notificada a 25 de Fevereiro de 2010 e interpôs recurso no dia 12 de Abril de 2010.
III. De acordo com o teor da notificação da decisão de aplicação de coima, assistia à recorrente o 

prazo de 20 dias, subsequentes ao decurso do prazo de 15 dias, para recorrer judicialmente da decisão 
de aplicação de coima.

IV. O prazo de 15 dias iniciou a sua contagem a 26 de Fevereiro de 2010 e terminou a 12 de Março 
de 2010, nos termos do disposto no art.º 279.º do Código Civil, ex vi art.º 20.º do CPPT, e o prazo de 20 
dias iniciou a sua contagem a 13 de Março de 2010 e terminou a 12 de Abril de 2010, suspendendo -se 
aos sábados, domingos e feriados, nos termos do disposto no art.º 60.º do Regime Geral do Ilícito de 
Mera Ordenação Social, ex vi art.º 3.º, alínea b) do RGIT.

V. A decisão sub judice fundamenta -se, por um lado, num alegado ónus da recorrente em escla-
recer a “dúvida quanto ao termo inicial da contagem do prazo” para interposição de recurso judicial 
da decisão de aplicação de coima.

VI. Todavia, contrariamente ao vertido na douta sentença sub judice, a leitura da notificação 
efectuada quanto à decisão de aplicação de coima não dá origem a qualquer dúvida, sendo claramente 
referidos os meios de defesa da arguida, ora recorrente – vide doc. 1.

VII. Considerando que o teor da notificação é legível e de fácil apreensão, jamais poderá recair 
sobre o sujeito passivo, ora recorrente, o ónus de, perante uma comunicação de decisão perfeitamente 
inteligível, vir, a título infundado, solicitar quaisquer esclarecimentos à mesma – não sendo a situação 
sub judice subsumível ao disposto no n.º 1 do art.º 37.º do CPPT.

VIII. Por outro lado, muito embora seja inquestionável que o prazo legal de interposição de recurso, 
previsto no art.º 80.º, n.º 1 do RGIT, é de 20 dias, a notificação efectuada pelo Serviço de Finanças de 
Valongo 1 refere, inequívoca e expressamente, que tal prazo de recurso de 20 dias inicia a sua contagem 
apenas após o termo do prazo de 15 dias, previsto no n.º 2 do art.º 78.º do RGIT.

IX. A correlação entre estes dois prazos – de 15 dias para pagamento voluntário com redução 
(78.º/2 RGIT) e de 20 dias para interposição de recurso da decisão (80.º/1 RGIT) – é estabelecida no teor 
da notificação efectuada pelo Serviço de Finanças de Valongo 1 (doc. 1), à semelhança da correlação 
estabelecida entre os prazos previstos nos art.ºs 78.º, n.º 2 e 79.º, n.º 2, ambos do RGIT, a qual jamais 
foi questionada pela douta sentença proferida.

X. Deste modo, é evidente não existirem quaisquer indícios que permitissem questionar a perfeição 
da notificação efectuada à arguida, ora recorrente, quanto à decisão de aplicação de coimas.
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XI. De acordo com o disposto no art.º 36.º, n.º 1, do CPPT, ex vi art.º 70.º, n.º 2 do RGIT, quaisquer 
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.

XII. Considerando que a notificação da decisão de aplicação de coima proferida nos presentes autos 
preenche os requisitos legais do art.º 36.º, n.º 2 do CPPT, os direitos da ora recorrente são definitivos, 
ao abrigo do Princípio da Definitividade dos Actos Tributários, previsto no art.º 60.º do CPPT.

XIII. Deste modo, ainda que, por mero raciocínio académico, se pudesse considerar que o termo 
inicial para contagem do prazo de interposição de 20 dias não corresponde ao expresso na notificação 
efectuada pelo Serviço de Finanças de Valongo 1, tal acto tributário de notificação seria definitivo no que 
respeita ao prazo para o exercício dos meios de defesa do contribuinte, aqui recorrente, pelo que o recurso 
interposto pela recorrente, nos termos do art.º 80.º do RGIT, deve ser sempre considerado tempestivo.

XIV. Supletivamente, caso os Mmos. Juízes Conselheiros venham a considerar que o termo inicial 
do prazo de recurso da aqui recorrente à data da notificação da decisão de aplicação de coima, a noti-
ficação efectuada deve ser considerada nula, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 63.º 
do RGIT, por erro na indicação do prazo de defesa e consequente falta dos requisitos legais, com a 
anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam.

Pelo que deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a sentença recorrida e 
admitindo -se, por tempestivo, o recurso jurisdicional interposto, nos termos previstos no art. 80.º, n.º 1 
do Regime Geral de Infracções Tributárias, com o que contribuirão V. Exªs, preclaros Conselheiros, 
para a realização do direito.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exm.º Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao 

recurso – cfr. fls. 100.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na decisão recorrida julgou -se como provada a seguinte matéria de facto:
a) O processo de contra -ordenação foi instaurado tendo por base o auto de notícia levantado em 

14.01.2010, por infracção ao artigo 13.º, n.º 1, alínea i) do CIMI – cfr. fls. 2 dos autos.
b) A arguida foi notificada da decisão de aplicação da coima no dia 25 de Fevereiro de 2010 

– cfr. fls. 16 dos autos.
c) Apresentou o recurso de contra -ordenação no Serviço de Finanças de Valongo -1 no dia 12 de 

Abril de 2010 via fax – cfr. doc. de fls. 53 dos autos.
d) Em 13.04.2010 deu entrada no referido Serviço de Finanças, via CTT, o original da petição 

enviada por fax no dia anterior – cfr. doc. de fls. 53 dos autos.
3. A questão colocada no presente recurso consiste em saber se decisão recorrida incorreu em erro 

ao julgar intempestivo o recurso interposto do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Valongo -1 
que aplicou à arguida a coima de € 400,00 pela prática de infracção prevista no artigo 13.º, n.º 1, alínea i) 
do CIMI, e punida pelos artigos 117.º, n.º 2, 24.º, n.º 2, e 26.º, n.º 4 do RGIT.

3.1. Todavia, antes de entrar na apreciação do mérito do recurso, convém tomar posição sobre 
outra questão, prévia em relação à decisão de fundo, e que tem a ver com a admissibilidade do recurso, 
porquanto o montante da coima aplicada à arguida é inferior ao valor de um quarto da alçada fixada 
para ao tribunais judiciais de 1.ª instância (1.250,00 €  - art.º 24.º da LOFTJ na redacção dada pelo DL 
303/2007, de 24/08, DL n.º 303/2007, de 24/08, e que corresponde ao actual n.º 1 do art.º 31.º da Lei 
n.º 52/2008, de 28/08).

Segundo o disposto no artigo 83.º do RGIT, o arguido e o Ministério Público podem recorrer da 
decisão do tribunal tributário de 1.ª instância, excepto se o valor da coima aplicada não ultrapassar um 
quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância e não for aplicada sanção acessória. 
Contudo, a jurisprudência tem reiteradamente entendido que o recurso jurisdicional deve ser recebido 
com base nos fundamentos previstos no artigo 73.º do Regime Geral das Contra -Ordenações (Dec.
Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro), subsidiariamente aplicável ao RGIT por força da alínea b) do seu 
artigo 3.º, e que constitui, como se sabe, uma válvula de segurança do sistema de alçadas, permitindo 
assegurar a realização da justiça.

Ora, segundo a alínea d) do n.º 1 desse artigo 73.º, é sempre admitido recurso jurisdicional da 
decisão de rejeição da impugnação judicial da decisão administrativa de aplicação da coima. E, por 
outro lado, o artigo 63.º desse Regime Geral estabelece que há recurso, independentemente do valor 
da coima aplicada, do despacho do juiz que rejeite o recurso feito fora do prazo.

Pelo que se justifica, plenamente, a admissão do presente recurso jurisdicional.
3.2. Quanto ao mérito do recurso.
Segundo a decisão recorrida, o recurso judicial da decisão administrativa de aplicação da coima 

foi intempestivamente apresentado, uma vez que o prazo para a sua interposição é de 20 dias após a 
notificação ao arguido da decisão (artigo 80.º, n.º 1, do RGIT) e esse prazo encontrava -se já ultrapassado 
quando o recurso deu entrada no Serviço de Finanças de Valongo -1, em 12/04/2010, pois a arguida fora 
notificada da decisão de aplicação da coima em 25/2/2010.
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É contra essa decisão que se insurge a arguida, ora Recorrente, que sem colocar em causa a apon-
tada data em que recebeu a notificação, invoca que em face do teor dessa notificação o prazo de 20 dias 
para interposição de recurso se contaria após os 15 dias de que dispunha para efectuar o pagamento 
voluntário da coima, pelo que teria, assim, apresentado em tempo a sua defesa.

A este propósito e em situação absolutamente idêntica à destes autos, se pronunciou recentemente 
esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão proferido em 1/06/2011, no Processo 
n.º 312/11. Dada a total identidade dos factos fixados no probatório, da questão jurídica suscitada e 
das conclusões da alegação de recurso apresentadas, aliás, pela mesma recorrente, remete -se para o 
que aí se decidiu, por manifesta identidade de razões e por se aderir totalmente à fundamentação aí 
explicitada, que constitui, aliás, jurisprudência pacífica deste Tribunal.

Aí se escreveu: «Como já se disse, a propósito de caso semelhante, no acórdão desta Secção de 
3/6/2009, no recurso n.º 349/09, embora a notificação da decisão administrativa da coima, efectivamente, 
não seja um modelo de clareza nem no que respeita ao prazo para interposição do recurso nem quanto 
a outros aspectos, o certo é que, de forma alguma, do seu texto resulta, como pretende fazer crer a 
recorrente, a indicação inequívoca de que o prazo de 20 dias para recorrer se inicia após o decurso do 
prazo de 15 dias para pagamento voluntário da coima, com redução de 25% (artigo 79.º, n.º 2 do RGIT).

Com efeito, a remissão do n.º 3 para o n.º 1 do texto da notificação respeita apenas ao prazo e 
não ao modo de contagem do prazo para interposição do recurso judicial (cfr. fls. 23 dos autos). (...) 
a simples leitura do artigo 80.º, n.º 1 do RGIT (expressamente indicado no n.º 3 do texto da notifica-
ção como fundamento normativo do recurso) pela advogada que representa a arguida no processo, 
funcionalmente obrigado ao conhecimento da lei, permitiria a dissipação de qualquer dúvida, a qual 
parece nem se justificar, se atentarmos que a própria recorrente reconhece como inquestionável que o 
prazo legal de interposição do recurso, previsto no artigo 80.º, n.º 1 do RGIT, é de 20 dias (conclusão 
VIII das suas alegações de recurso).

Consideramos, assim, seguindo o entendimento já manifestado no aresto supra citado, que a ser 
legítima a dúvida quanto ao termo inicial da contagem do prazo, face à eventual pouca clareza do 
texto da notificação, sempre incumbiria à arguida, para mais representada por advogada, também o 
ónus de a ver esclarecida, esclarecimento este de muito fácil obtenção pois que a notificação indica de 
forma expressa o preceito legal aplicável (o artigo 80.º do RGIT) e deste resulta de modo inequívoco 
tanto o prazo como o termo inicial da sua contagem.

Assim sendo, não lhe é, pois, lícito pretender, com fundamento na pretensa obscuridade da noti-
ficação, ter direito a mais prazo para recorrer do que aquele que a lei confere a todos.

É, pois, de 20 dias após a notificação o prazo de que a arguida dispunha para interpor recurso 
da decisão administrativa de aplicação da coima (artigo 80.º n.º 1 do RGIT), havendo que contar este 
prazo nos termos do artigo 60.º da LQC (ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT), donde resulta que 
o prazo se suspende aos sábados, domingos e feriados. Feitas as contas, conclui -se, pois, que o prazo 
para interposição do recurso terminou efectivamente no dia 25 de Março de 2010.

A decisão judicial que assim o considerou e em conformidade rejeitou por extemporâneo o recurso 
apresentado só em 12/04/2010 não merece, pois, qualquer censura, devendo ser confirmada.

Por último, improcede também a alegada nulidade da notificação, por pretenso erro na indicação 
do prazo de defesa e consequente falta de requisitos legais, pois, como supra já referido, do n.º 3 do 
seu texto consta expressamente, por referência ao artigo 80.º, n.º 1 do RGIT, o prazo de que a arguida 
dispunha efectivamente para interpor recurso da decisão que lhe aplicou a coima aqui em causa, pelo 
que, face às considerações já tecidas a respeito da interpretação do texto da notificação, se conclui 
não haver qualquer nulidade daquele acto processual por falta de requisitos legais.».

De tudo o que antecede resulta que improcedem, na íntegra, as conclusões do presente recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — António Calhau. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Graduação de créditos. IMI. artigo 122.º n.º 1 do Código do IMI e 744.º n.º 1 do 
Código Civil.
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Sumário:

 I — A partir da entrada em vigor do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, em 1 
de Dezembro de 2003, e por força das disposições combinadas do seu artigo 122.º 
e do artigo 744.º do Código Civil, os créditos provenientes de IMI só gozam de 
privilégio creditório imobiliário desde que inscritos para cobrança no ano corrente 
na data da penhora ou acto equivalente e nos dois anos anteriores.

 II — Daí que o crédito reclamado de IMI inscrito para cobrança posteriormente ao 
ano corrente na data da penhora, ainda que liquidados antes da venda ou da 
adjudicação do prédio a que dizem respeito, não possa ser admitido e graduado 
como crédito privilegiado.

Processo n.º 359/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Tramagal, CRL, Fazenda Pública e outros.
Relatora: Exmª. Sr. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Leiria, de 15 de Outubro de 2010, proferida nos autos de verificação e graduação 
de créditos n.º 1425/08.9BELRA, na parte em que nela se graduou crédito reclamado pela Fazenda 
Pública proveniente de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) relativo a 2007 e inscrito para cobrança 
posteriormente ao ano corrente na data da penhora, apresentando as seguintes conclusões:

1.ª – O CCP aprovado pelo DL n.º 45104, de 1 de Junho de 1963, nomeadamente, o parágrafo 
2.º do seu artigo 230.º, foi, na sequência do art. 35.º -2 da Lei de autorização legislativa n.º 106/88, de 
17/6, revogado pelo artigo 3.º, n.º 1 dos DLs n.ºs 442 -A/88 e 442 -B/88 (que aprovaram os Códigos do 
IRS e IRC, respectivamente) e pelo DL n.º 442 -C/88, que aprovou o CCA), todos de 30 de Novembro 
de 1988, tendo este último ressalvado nos seus artigos 3.º, 5.º e 8.º determinadas situações previstas 
no CCP, que não a dos autos.

2.ª – Por sua vez, o DL n.º 287/2003, de 12/11 (que aprovou o CIMI), que, por força do disposto 
no seu art. 32.º entrou em vigor em 1/12/2003 (com excepção de algumas das suas normas relati-
vas à avaliação e peritagem), revogou no seu art. 31.º -1 o CCA e o CCP, na parte ainda vigente, 
“considerando -se a contribuição autárquica substituída pelo imposto municipal sobre imóveis (IMI) 
para todos os efeitos legais”.

3.ª – De acordo com o art. 122ºdo CIMI, que veio substituir e reproduzir o 24º, nº1 do CCA, o 
IMI “goza das garantias especiais previstas no Código Civil para a contribuição predial”, não re-
metendo nenhum desses normativos, implícita ou explicitamente, para o disposto no parágrafo 2º do 
artigo 230.º do revogado C.C.P..

4.ª – O art. 744.º do Cod. Civil é a única norma legal a conceber um tal benefício não consentindo 
a sua letra e espírito uma interpretação no sentido de se poder conferir privilégio a créditos de CA/IMI 
liquidada após a penhora e até à venda ou adjudicação.

5.ª – Com a vigência do art. 122.º do CIMI, renasce a dúvida outrora gerada com a entrada em 
vigor do CCA, concretamente do seu art. 24.º, n.º 1, se encontrava ou não revogado o artº 230º, pará-
grafo 2º do CCP, (na redacção do Decreto -Lei n.º 764/75 de 31/12), sendo certo que e como é sabido, 
a CA extinguiu e substituiu a CP e o IMI extinguiu e substituiu a CA.

6.ª – Isso porque, temos que a argumentação a favor da vigência do art. 230.º parágrafo 2 do 
CCP deixou de subsistir com a entrada em vigor do CIMI, não só porque o art. 31º do DL 287/2003, de 
12/11 é expresso e inequívoco a não querer deixar em vigor qualquer resquício do CCP, mas porque a 
revogação do art. 24º do CCA arrastou necessariamente a revogação da disciplina ou regime jurídico 
que lhe estava imanente ou associado, ou seja, se o art. 230º parágrafo do CCP sobrevivia à sombra do 
CCA, com a eliminação deste da ordem jurídica o mesmo sucedeu com aquele outro dispositivo legal.

7.ª – Sendo certo que, a entender -se como revogado o citado art. 230º parágrafo 2.º pelo CCA, 
a revogação deste pelo CIMI não implica uma repristinação daquele preceito, sob pena de violação 
do art. 7º -4º do Cod. Civil.

8.ª – Pelo que, a ser assim, uma vez que, nos autos, a penhora do imóvel foi efectuada em 5/11/2007 
e o IMI reclamado pelo RPF foi inscrito para cobrança em 2008, ou seja, posteriormente ao ano da 
penhora, não deveria o respectivo crédito ser admitido e graduado.

9.ª – Como tem vindo a ser defendido por Esse mais Alto Tribunal: “O imposto municipal sobre 
imóveis, IMI, inscrito para cobrança em momento posterior ao «ano corrente na data da penhora ou 
acto equivalente», não goza do privilégio creditório imobiliário, previsto nas disposições combinadas 
dos artigos 122.º do Código do IMI e 744.º, n.º 1, do Código Civil – por força do que se determina o 
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n.º 1 do artigo 31º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro (também aplicável à contribuição 
autárquica e à contribuição predial)”.

10.ª – A douta sentença ao admitir e graduar o crédito reclamado atrás referido, de IMI (de 2007 
e inscrito para cobrança em 2008) para além da data da penhora, violou os artigos 122.º -1 do CIMI 
e 744.º n.º 1 do Código Civil, pelo que deve ser anulada e substituída por outra que não admita tal 
crédito».

VOSSAS EXCELÊNCIAS, porém, melhor decidirão.
2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, tendo vista dos autos, não 

emitiu parecer.
 - Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, deve ser admitido e graduado crédito de IMI reclamado pela 

Fazenda Pública inscrito para cobrança no ano posterior ao da penhora.
5 – Na sentença objecto do presente recurso encontram -se fixados os seguintes factos:
A. A Fazenda Pública instaurou contra Manuel Orvalho Costa e Emília Maria Pires Mar-

chante Costa, o processo de execução fiscal n.º 1929200601034928, para cobrança coerciva da 
quantia de € 57.125,53 proveniente de dívida de IRS dos anos de 2003 e 2004 e respectivos juros 
compensatórios – cfr. consta das certidões emitidas pelo Serviço de Finanças de Abrantes, junto 
aos autos.

B. Os executados celebraram com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Tramagal, CRL em 
22/08/2005, por escritura pública um contrato de mútuo com hipoteca – transferência ao abrigo 
do regime geral do crédito à habitação no montante de € 34.093,47 – conf. fls. 6 e seguintes dos 
autos.

C. O executado e António Manuel Coelho Grosso celebraram com a Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Tramagal, CRL em 22/08/2005, por escritura pública um contrato de hipoteca e mandato 
em que esta se responsabiliza pelo pagamento de todas e qualquer obrigações e responsabilidades 
até ao montante de € 30.000,00, perante elas contraídas ou a contrair por aqueles – conf. fls. 22 e 
seguintes dos autos.

D. Como garantia de pagamento de pagamento dos contratos supra identificados foi constituída 
hipoteca sobre o imóvel sito na Rua da Mata n.º 1 freguesia de S. Facundo descrito na Conservatória 
do registo Predial sobre o numero 26 da dita freguesia, com aquisição registada a seu favor pela ins-
crição G -Um, inscrito na matriz sob o art. 1603 – conf. fls. 6 e seguintes dos autos

E. No âmbito do processo executivo identificado em A:, foi anunciada a venda da casa para 
habitação sita no lugar de Vale Zebrinho, freguesia de S. Fecundo concelho de Abrantes, distrito de 
Santarém, inscrito predial urbana sob o n.º 1603 – conforme consta da cópia do respectivo PEF junto 
aos presentes autos.

F. Da certidão extraída da Conservatória do registo Predial de Abrantes da inscrição n.º 26/19850724, 
freguesia de S. Facundo, consta que relativamente ao prédio urbano supra identificado:

i. Em Ap. 16 de 2005/04/29, hipoteca voluntária a favor da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Tramagal C.R.L., constituída para garantia de empréstimo, com o montante máximo assegurando de 
€ 47.986,56;

ii. Em Ap. 17 de 2005/04/29, hipoteca voluntária a favor da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
de Tramagal C.R.L., constituída para garantia de responsabilidades ou obrigações assumidas ou a 
assumir perante a credora de qualquer natureza e origem, com o montante máximo assegurando de 
€ 46.455,00;

iii. Em Ap 7 de 2007/11/05 penhora a favor da Fazenda Nacional, constituída para garantia da 
dívida exequenda no montante de € 62.658,17.

Tudo conforme consta da cópia do PEF junto aos presentes autos.
6. Apreciando.
6.1 Da graduação do crédito de IMI efectuado pela sentença recorrida e da sua conformidade à lei
A sentença recorrida, a fls. 67 a 72 dos autos, procedeu à graduação dos créditos exequendos e 

reclamados pela seguinte ordem (fls. 72 dos autos):
«1.º O crédito reclamado pela Fazenda Pública respeitante ao IMI e respectivos juros de mora.
2.º Os créditos reclamados pela Caixa de Crédito Agrícola do Tramagal CRL., garantido por 

hipoteca até ao limite desta e juros com o limite de 3 anos, com o respeito pelas regras do registo.
3.º O crédito exequendo referente a IRS do ano de 2004, nos termos do art. 111.º do CIRS.
4.º O restante crédito exequendo (IRS 2003) garantido por penhora».
Fundamentou -se o decidido, quanto à graduação do crédito reclamado de IMI, no facto de o 

Imposto Municipal sobre Imóveis gozar, de acordo com o art. 122.º do CIMI, das garantias especiais 
previstas no Código Civil para a Contribuição Predial, que de acordo com o art.744.º do CC os crédi-
tos por contribuição predial devida ao Estado ou às autarquias locais inscrito para cobrança no ano 
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corrente na data da penhora, ou acto equivalente e nos dois anos anteriores têm privilégio sobre os 
bens cujos rendimentos estão sujeitos àquela contribuição. Considerando, porém, que a jurisprudência 
dos tribunais superiores tem -se manifestado no sentido de que “Na sentença que verifica e gradua os 
créditos deve o juiz atender à contribuição autárquica respeitante ao imóvel penhorado relativa ao 
período de tempo decorrido até à sua venda ou adjudicação, e não apenas à inscrita para cobrança 
no ano da penhora e dos dois anteriores – Ac. do STA proferido no Proc. n.º 0117/04 de 10/03/2004 
– sufragando tal posição e entendendo que a mesma se aplica também ao IMI, conclui que o crédito 
reclamado encontra -se todo ele, em situação de gozar do privilégio imobiliário, logo, especial relati-
vamente ao bem penhorado (cfr. sentença recorrida a fls. 71).

Discorda do decidido quanto ao IMI o Ministério Público, alegando, em síntese, que a douta 
sentença ao admitir e graduar o crédito reclamado atrás referido, de IMI (de 2007 e inscrito para 
cobrança em 2008) para além da data da penhora, violou os artigos 122.º -1 do CIMI e 744.º n.º 1 
do Código Civil, pelo que deve ser anulada e substituída por outra que não admita tal crédito, pois 
que a argumentação a favor da vigência do art. 230.º parágrafo 2 do CCP deixou de subsistir com a 
entrada em vigor do CIMI, sendo, aliás, tem vindo a ser defendido por Esse mais Alto Tribunal (cfr. as 
conclusões das alegações de recurso supra transcritas).

Vejamos.
Como bem salienta o recorrente nas suas alegações de recurso e respectiva conclusão 9.ª (supra 

transcrita) constitui jurisprudência assente deste Supremo Tribunal – a que sem reservas se adere e que 
também aqui se reiterará – que, a partir da entrada em vigor do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, em 1 de Dezembro de 2003, e por força das disposições combinadas do seu artigo 122.º e do 
artigo 744.º do Código Civil, os créditos provenientes de IMI só gozam de privilégio creditório imo-
biliário desde que inscritos para cobrança no ano corrente na penhora ou acto equivalente e nos dois 
anos anteriores, não devendo ser reconhecidos e graduados créditos de IMI inscritos para cobrança 
em momento posterior, pois que não gozam de tal privilégio (cfr. Acórdãos deste Supremo Tribunal 
de 7 de Janeiro de 2009, rec. n.º 863/08, de 29 de Abril de 2009, rec. n.º 1008/08, de 24 de Fevereiro 
de 2010, rec. n.º 1119/09 e de 10 de Março de 2010, rec. n.º 954/09, este último cuja fundamentação 
se acolhe e para a qual se remete).

No caso dos autos, atendendo a que a penhora a favor da Fazenda Pública teve lugar em 5 de 
Novembro de 2007 (cfr. a alínea F. 3) do probatório fixado) e o IMI reclamado e graduado em pri-
meiro lugar pela sentença recorrida respeita ao ano de 2007 e foi inscrito para cobrança no ano de 
2008 – ano posterior ao da penhora – manifesto é, em face do disposto nos artigos 122.º do Código 
do IMI e 744.º n.º 1 do Código Civil que não deveria ter sido reconhecido e graduado, pois que não 
beneficia de privilégio imobiliário.

A jurisprudência invocada pela sentença recorrida em apoio da decisão de reconhecimento e 
graduação do crédito de IMI atende a um quadro normativo anterior ao da entrada em vigor do Decreto-
-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, não sendo de sufragar a partir daí  - nem para o IMI, nem para 
a Contribuição Autárquica  - em virtude da definitiva revogação, operada pelo n.º 1 do seu artigo 31.º, 
de todas as disposições legais ainda vigentes (porque ressalvadas de revogação aquando da aprovação 
do Código da Contribuição Autárquica) do antigo Código da Contribuição Predial e do Imposto sobre 
a Indústria Agrícola, entre as quais, assim o entendia a jurisprudência, se contava (implicitamente) o 
seu artigo artigo 230.º parágrafo 2.º.

Esta orientação jurisprudencial encontra -se, porém, hoje abandonada, não havendo fundamento 
algum para buscar em preceito inequivocamente revogado apoio para a decisão adoptada na sentença 
recorrida.

No caso sub judice, como se disse já, atento a que a penhora do imóvel teve lugar em 2007, não 
devia o crédito de IMI reclamado pela Fazenda Pública do ano de 2007, porque inscrito para cobrança 
no ano 2008, ter sido admitido e graduado, por não gozar do privilégio creditório imobiliário previsto 
nas disposições combinadas dos artigos 122.º do Código do IMI e 744.º n.º 1 do Código Civil, que 
apenas reconhece tal privilégio aos créditos desta natureza inscritos para cobrança no ano da penhora 
e nos dois anos anteriores.

Procedem, deste modo, 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 conceder provimento ao recurso, excluindo da graduação o cré-
dito de IMI referente ao ano de 2007 e respectivos juros, porque inscrito para cobrança em 2008, nesta 
parte se revogando a sentença recorrida que no demais se mantém.

Custas pela Fazenda Pública, na 1.ª instância, e na proporção do seu decaimento.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Oposição à execução. Responsabilidade subsidiária. Lei aplicável. Gerência de facto. 
Culpa na insuficiência do património da sociedade. Ónus da prova.

Sumário:

 I — A responsabilidade subsidiária dos gerentes é regulada pela lei em vigor na data 
da verificação dos factos tributários geradores dessa responsabilidade, e não pela 
lei em vigor na data do despacho de reversão nem ao tempo do decurso do prazo 
de pagamento voluntário dos tributos.

 II — Assim, sendo as dívidas exequendas imputáveis à oponente relativas a IVA e IRC 
dos anos de 1996 e 1997, é aplicável o regime do CPT e não o regime da LGT.

 III — O artigo 13.º, n.º 1 do CPT consagra uma presunção legal de culpa na insuficiência 
do património das empresas e sociedades para a satisfação dos créditos fiscais 
dos gerentes que exerçam a gerência efectiva no período da verificação dos factos 
tributários.

Processo n.º 368/11 -30.
Recorrente: Maria Júlia da Silva Neiva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I  - Maria Júlia da Silva Naia, residente em Aveiro, não se conformando com a decisão da Mma. 
Juíza do TAF de Aveiro que julgou improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal que lhe 
é movida pelo Serviço de Finanças de Murtosa, relativa a dívidas de IVA (1996, 1997 e 2001) e IRC 
de 1996 e 1997, na qualidade de responsável subsidiária da sociedade Delícias, Padaria e Pastelaria, 
Lda., dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

 - Demonstrado que ao tempo do decurso do prazo de pagamento de IRS e IVA de 2001 e dos 
respectivos encargos a gerência da sociedade devedora já não era de facto nem de direito exercida pela 
oponente, ora recorrente, competia ao Estado demonstrar que a perda ou insuficiência do património 
da devedora original se ficou a dever a dissipação, malbaratação ou gestão culposa da oponente.

 - Ou seja, compete ao Estado o ónus de provar a culpa da oponente na insuficiência do património 
da devedora.

 - Não o tendo feito, falta um dos pressupostos inerentes à fundamentação da decisão, pelo que a 
oposição deve ser julgada procedente e a recorrente absolvida.

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  - Na decisão recorrida, consideraram -se provados os seguintes factos:
1. A presente execução fiscal foi instaurada contra a sociedade Delícias, Padaria e Pastelaria, Lda., 

para cobrança das seguintes dívidas:
 - Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) do terceiro trimestre de 2001, que deveria ter sido 

pago até 15.5.2001;
 - Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e respectivos juros compensatórios de 1996, que 

deveria ter sido pago até 30.9.2001;
 - Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e respectivos juros compensatórios de 1997, que 

deveria ter sido pago até 30.9.2001;
 - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas dos exercícios de 1996 e 1997, cujo prazo 

de pagamento voluntário terminou em 15.10.2001.
2. No dia 27.2.2002, foi a opoente notificada para exercer o direito de audição relativamente à 

reversão da oposição.
3. No dia 20 de Maio de 2002, pelo chefe do Serviço de Finanças de Murtosa, foi proferido 

despacho de reversão da execução contra Maria Júlia da Silva Naia, pelas dívidas respeitantes a IVA 
e IRC de 1996 e 1997.

4. No dia 27.5.2002, foi a opoente citada para os termos da execução.
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5. A sociedade Delícias  - Padaria e Pastelaria, Lda., foi registada na conservatória competente, 
por apresentação de 9.1.1995, constando inscritas, como gerentes, a opoente, Maria Júlia da Silva Naia 
e Celeste das Flores Carola da Silva Naia e constando, como forma de obrigar, a assinatura de uma 
das gerentes.

6. Na sequência de alteração do contrato de sociedade, por apresentação de 16.10.1996, a gerência 
passou a pertencer à opoente, Maria Júlia da Silva Naia e a Maria Francisca da Silva, sendo a forma 
de obrigar a assinatura de ambas as gerentes.

7. Por apresentação de 9.2.2000, foi registada a renúncia de Maria Júlia da Silva Naia à gerência 
da sociedade, a partir de 30.11.1999.

8. As declarações de rendimentos de IRC, modelo 22, relativas aos exercícios de 1996, 1997 e 
1998, encontram -se assinadas por Maria Júlia da Silva Naia.

9. Maria Júlia da Silva Naia presidiu às assembleias gerais de aprovação de contas dos exercícios 
de 1996, 1997 e 1998.

10. A opoente trabalhava diariamente na pastelaria, designadamente, no atendimento a clientes.
11. Os cheques eram assinados por ambas as gerentes.
12. A pastelaria tinha cerca de quatro trabalhadores afectos ao fabrico e três ou quatro no balcão.
Na decisão recorrida, consideraram -se, ainda, como factos não provados os seguintes:
A) Era Maria Francisca da Silva Baptista (sócia gerente) quem se dedicava à actividade admi-

nistrativa e de escrituração.
B) Quando a opoente deixou a gerência da devedora originária, esta possuía um património cal-

culado em montante não inferior a € 125.000,00.
III  - Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Aveiro que julgou 

improcedente a oposição deduzida pela ora recorrente à execução fiscal que contra si reverteu, na qua-
lidade de responsável subsidiária da sociedade Delícias, Padaria e Pastelaria, Lda., por dívidas relativas 
a IVA (1996, 1997 e 2001) e IRC de 1996 e 1997.

Para tanto considerou a Mma. Juíza a quo que, demonstrada a sua qualidade de gerente de direito 
e de facto, no período a que se reportavam as dívidas exequendas, cuja responsabilidade lhe poderia 
ser imputada (IVA e IRC dos anos de 1996 e 1997), não logrou a oponente, ora recorrente, provar que 
não foi por culpa sua que o património da sociedade executada originária se tornou insuficiente para a 
satisfação dos créditos fiscais, sendo que, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do CPT, era a ela que lhe 
competia prová -lo.

Alega a recorrente que, já não exercendo a gerência da sociedade devedora, nem de facto nem de 
direito, ao tempo do decurso do prazo de pagamento das dívidas aqui em causa, competia ao Estado, 
nos termos do artigo 24.º da LGT, demonstrar que a perda ou insuficiência do património da devedora 
originária se ficou a dever a dissipação, malbaratação ou gestão culposa da oponente, pelo que, não o 
tendo feito, a oposição deveria ter sido julgada procedente.

Não tem, porém, razão a recorrente.
Importa, desde já, esclarecer que a decisão recorrida considerou que à oponente apenas poderia 

ser imputada responsabilidade pelas dívidas de IVA e IRC de 1996 e 1997, já que, tendo renunciado 
à gerência da sociedade executada originariamente a partir de 30/11/1999 (v. ponto 7 do probatório), 
as dívidas de IVA de 2001 nunca lhe poderiam ser imputadas, uma vez que no período a que elas se 
reportam a oponente já não era gerente de direito nem de facto da referida sociedade.

Daí que a improcedência da oposição se deva considerar somente em relação às dívidas de 1996 
e 1997 (IVA e IRC) e o objecto do recurso se circunscreva, por isso, só relativamente a estas.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência que a responsabilidade subsidiária dos gerentes é regulada 
pela lei em vigor na data da verificação dos factos tributários geradores dessa responsabilidade, e não 
pela lei em vigor na data do despacho de reversão nem ao tempo do decurso do prazo de pagamento 
voluntário dos tributos (v. acórdãos do Pleno da SCT do STA de 7/7/2010 e de 24/3/2010, nos recursos 
n.ºs 945/09 e 58/09, e da SCT do STA de 28/9/2006 e de 11/1/2006, nos recursos n.ºs 488/06 e 717/05, 
respectivamente).

Ora, sendo as dívidas exequendas provenientes de IVA e IRC dos anos de 1996 e 1997, é -lhe 
aplicável o regime do CPT e não o regime da LGT, como pretende a recorrente.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do CPT, os administradores, gerentes e outras pessoas 
que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração nas empresas e sociedades de res-
ponsabilidade limitada são subsidiariamente responsáveis em relação àquelas e solidariamente entre si 
por todas as contribuições e impostos relativos ao período de exercício do seu cargo, salvo se provarem 
que não foi por culpa sua que o património da empresa ou sociedade de responsabilidade limitada se 
tornou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais.

Ou seja, tal normativo consagra uma presunção legal de culpa na insuficiência do património 
das empresas e sociedades para a satisfação dos créditos fiscais dos gerentes que exerçam a gerência 
efectiva no período da verificação dos factos tributários.
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No caso em apreço, conforme resulta da materialidade considerada assente e se esclarece na 
decisão recorrida, a oponente não logrou provar a ausência de culpa na inexistência de património 
suficiente para a satisfação das dívidas exequendas, pelo que, mostrando -se reunidos os pressupostos 
referidos no n.º 1 do artigo 13.º do CPT, a reversão da execução contra si fora bem ordenada, sendo 
ela, por isso, parte legítima na execução, donde a oposição a esta deduzida só podia ser julgada, como 
foi, improcedente.

Por outro lado, nas suas alegações de recurso, a recorrente apenas insiste, e mal, como supra se 
disse, na tese de que competia à AT o ónus da prova da culpa na insuficiência do património societário, 
conformando -se com o julgamento expresso na sentença sobre o exercício efectivo da gerência no 
período a que se reportam as dívidas aqui em causa.

Daí que, demonstrada a sua qualidade de gerente de facto nesse período, e competindo -lhe a 
ela, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do CPT, aqui aplicável, provar que não foi por culpa sua que o 
património da devedora originária se tornou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais, o que 
não logrou fazer, a decisão recorrida nenhuma censura 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 -se, assim, a sentença recorrida.

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

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Isabel Mar-
ques da Silva. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Taxa municipal de direitos de passagem. Taxa municipal de ocupação de via.

Sumário:

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

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

Processo n.º 450/11  -30.
Recorrente: Câmara Municipal do Porto.
Recorrido: ZON TV CABO Portugal, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. 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 decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que 
julgou procedente a impugnação judicial deduzida por CATVP Cabo Portugal (actualmente designada 
por ZON TV Cabo Portugal), ora recorrida, contra o acto de indeferimento da reclamação graciosa 
das liquidações de taxa de ocupação da via pública praticado pela Câmara Municipal do Porto, e, em 
consequência, anulou as liquidações impugnadas, dela vem interpor recurso para este Tribunal, for-
mulando as seguintes conclusões:

1. Vem o presente recurso interposto da douta sentença do tribunal a quo que julgou a impugnação 
judicial procedente, por considerar que “a partir da entrada em vigor da Lei 5/2004, a aplicação da 
TMDP prevista no art.º 106.º afasta a taxa municipal de ocupação do domínio público, o que acarreta 
a ilegalidade da liquidação impugnada”.
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2. A sentença recorrida enferma do vício de errónea interpretação e aplicação das normas jurídicas, 
maxime da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

3. Vem a sentença recorrida invocar que os actos de liquidação sub judice estão feridos de ilega-
lidade, por cumulação indevida da taxa de ocupação da via pública com a taxa municipal de direitos 
de passagem (doravante TMDP).

4. O raciocínio supra explanado não pode proceder no acórdão que irá ser proferido por V. 
Exas..

5. A actuação da Recorrente encontra -se devidamente legitimada e legalmente enquadrada, 
porquanto respeita as normas vigentes e os princípios subjacentes à criação dos diplomas legais e das 
taxas a cobrar.

6. Os valores liquidados resultam da normal aplicação das normas constantes nos regulamentos 
municipais, em vigor à data.

7. As taxas de ocupação são devidas pelo uso e ocupação que se faz do domínio público, pelo 
que a sua razão de ser prende -se efectivamente com a utilização de terrenos com o domínio público 
municipal.

8. As sociedades comerciais que usufruem desta autorização, como é o caso da Recorrida, fazem-
-no ao abrigo do seu objecto social e na prossecução da sua finalidade comercial e económica.

9. Com efeito, são empresas que necessitam de colocar determinados equipamentos que são ne-
cessários à correcta prestação do serviço.

10. Mas a tónica desta taxa centra -se na disponibilidade na utilização que se faz do domínio 
público, nada tendo a ver com a qualidade do serviço prestado nem com as relações dessas empresas 
prestadoras dos serviços com os clientes finais.

11. Ao contrário do que afirma a sentença a quo, a TMDP visa taxar outra realidade tributária, 
diferente da realidade subjacente à taxa de ocupação.

12. A entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro) 
veio transpor para o nosso ordenamento as Directivas 2002/20/CE e 2002/21/CE, e veio permitir aos 
municípios a cobrança de uma TMDP, como contrapartida dos direitos e encargos relativos à implan-
tação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos 
os clientes finais do correspondente município.

13. O que se pretendeu com a criação desta taxa, não foi tributar o direito à ocupação do solo 
público, e a correspondente autorização por parte da entidade municipal competente, mas sim tributar 
a faculdade concedida pelo Município que permite às empresas (onde se insere a Recorrida) prestar o 
correcto e correspondente serviço contratado com o cliente.

14. E tanto não estamos  - na TMDP  - no domínio da contraprestação pela ocupação do solo público 
que a própria Directiva 2002/21/CE, no seu artigo 11.º, n.º 1, refere a possibilidade de um pedido de 
concessão de direitos de instalação de recursos em propriedade privada.

15. Assim, a realidade tributária subjacente às duas taxas não é a mesma, pois até se admite 
a cobrança da TMDP por direitos de passagem em propriedade privada.

16. E nos termos do artigo 13.º da Directiva n.º 2002/20/CE, a cobrança das taxas pelo direito 
de passagem visa garantir a utilização óptima de todos os recursos por parte, obviamente, dos clientes 
do serviço.

17. Assim se justifica que sejam os clientes finais a pagar a taxa determinada na factura que lhes 
apresentam e isto em ordem ao melhor serviço possível  - vide artigo 106.º, n.ºs 2 e 3, e artigo 5.º, n.º 1, 
alínea c), n.º 2, alínea a) e 4 da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

18. A TMDP visa tributar a utilização dos bens de domínio público e privado para a prestação do ser-
viço, em função de um percentual da facturação e do benefício que a empresa obtém da utilização.

19. A própria Directiva diz -nos que o objectivo da sua criação foi facultar aos cidadãos o direito 
ao acesso a infra -estruturas e serviços de baixo preço e de grande qualidade e a uma vasta gama de 
serviços  - considerando 4 da Directiva n.º 2002/21/CE.

20. Nestes termos, a tributação da TMDP não incide sobre o mesmo facto e realidade tribu-
tária da taxa de ocupação da via pública.

21. A sentença recorrida conclui pela defesa de que a taxa de ocupação viola as regras conforma-
doras da TMDP, nomeadamente o artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

22. Mas tal decorre de uma errada interpretação da norma jurídica que considera que os requisitos 
inerentes à legalidade da TMDP sejam reportados à Taxa de Ocupação do Solo.

23. Esta interpretação não é consentânea com as normas jurídicas e regulamentares vigentes, pois 
a TMDP é uma taxa diferente e autónoma da taxa de ocupação do solo, sendo reguladas por diferentes 
diplomas legais.

24. A taxa de ocupação do solo não tem de respeitar a aludida disposição legal referida, porquanto 
essa é somente referente à TMDP.
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25. Tratam -se de duas realidades tributárias diferentes e com uma incidência subjectiva dife-
rente!

26. De facto, a TMDP é cobrada ao cliente final, enquanto que a taxa de ocupação do solo é de-
bitada ao operador, neste caso a Recorrida.

27. Pelo exposto, deverá o tribunal ad quem revogar a sentença ora colocada em crise, com todas 
as consequências legais daí decorrentes.

Contra -alegando, veio a recorrida dizer que:
I. O presente recurso foi interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO da sentença proferida no 

âmbito do processo de impugnação n.º 2304/07.2 BEPRT do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
em que a RECORRIDA impugnou a (i)legalidade dos actos de liquidação de Taxa de Ocupação da Via 
Pública praticados pela CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO com referência ao ano de 2007, no valor total de 
€ 451.644,40 e, bem assim a decisão de indeferimento da reclamação graciosa deduzida contra aquele 
acto de liquidação, por despacho da Senhora Directora de Departamento Jurídico e Contencioso da 
Câmara Municipal do Porto, de 3 de Setembro de 2007.

II. A douta sentença recorrida considerou totalmente procedente a impugnação deduzida pela 
IMPUGNANTE, ora RECORRIDA, com fundamento no facto de existir entre a Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem (TMDP) e a Taxa de Ocupação da Via Pública uma sobreposição de normas de incidência 
que visam a tributação da mesma realidade e com idêntica finalidade.

III. Sustenta, no entanto, a RECORRENTE o seu recurso no entendimento segundo o qual a TMDP e 
a Taxa de Ocupação da Via Pública têm natureza diferente, com incidência em situações diversas.

IV. De acordo com a RECORRENTE, enquanto a TMDP é uma (e a única) taxa que tem por funda-
mento legal a Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, que estabelece o regime jurídico aplicável às redes 
e serviços de comunicações, a Taxa de Ocupação da Via Pública assenta em outras disposições legais 
e regulamentares.

V. Neste contexto, sustenta a RECORRENTE, nas suas alegações de recurso, o entendimento segundo 
o qual os sujeitos passivos da TMDP são os clientes finais e não as empresas que oferecem redes e ser-
viços de comunicações electrónicas, não existindo, em consequência, segundo a RECORRENTE, qualquer 
contraprestação resultante do pagamento desta taxa.

VI. Porém, ao contrário do sustentado pela RECORRENTE, os sujeitos passivos da TMDP são as 
empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações que instalem ou tenham instalados 
em, sobre ou sob, propriedade pública ou privada, recursos que permitam ou suportem a prestação de 
serviços de comunicações electrónicas e não os clientes finais.

VII. E, a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, os Municípios apenas 
poderão liquidar a TMDP às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, não podendo cobrar quaisquer outros encargos pela implantação, passagem ou 
atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua actividade, à 
superfície ou no subsolo, nos domínios público e privado municipal.

VIII. Na verdade, o artigo 106.º dessa mesma Lei n.º 5/2004 prescreve 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, em local 
fixo, dos domínios público e privado municipal podem (apenas) dar origem ao estabelecimento de 
uma TMDP, não se podendo, portanto, com base nesse diploma, liquidar a Taxa de Ocupação da Via 
Pública.

IX. Acresce que, o facto de a Lei das Comunicações Electrónicas ser aplicável apenas às empresas 
de telecomunicações, em nada colide com a conclusão segundo a qual além da TMDP não deverá ser 
cobrada qualquer outra taxa às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, em virtude da instalação dos sistemas, equipamentos e demais recursos que 
impliquem a utilização do domínio público municipal e que tenham como contrapartida a utilização 
desses bens, sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma realidade.

X. A regulamentação das redes e serviços de comunicações electrónicas, incluindo os serviços 
de distribuição de televisão por cabo, e, bem assim, a regulamentação dos denominados “direitos de 
passagem”, encontra -se enquadrada em diversas directivas comunitárias, nomeadamente na directiva 
autorização  - a Directiva 2002/20/CE e, na directiva -quadro  - a Directiva 2002/21/CE, que visam, para 
além do mais, garantir às empresas e cidadãos europeus o acesso a uma infra -estrutura de 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 2002/21/CE e Considerando 1 e artigo 1.º da Directiva 
2002/20/CE).

XI. 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 esses “direitos de passagem” às empresas 
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autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações que procedam à instalação de tais recursos (e 
não aos clientes destas ou a quaisquer outras entidades).

XII. 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 (…)”.

XIII. 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”.

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

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

XVI. Do regime legal acima descrito resulta que as “vantagens” identificadas pela lei como sendo 
as que dão lugar ao pagamento da TMDP são as de instalação de sistemas e equipamentos das empresas 
que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em (implantação), 
sobre (passagem) e sob (atravessamento) propriedade pública e privada municipal, coincidindo, portanto, 
o facto pelo qual é liquidada quer a Taxa de Ocupação da Via Pública, quer a TMDP.

XVII. Neste sentido, o facto constitutivo da relação jurídica da TMDP (facto tributário) consiste 
naquela instalação de recursos, conforme decorre dos artigos 24.º, n.º 1, alínea b), 106.º, n.º 2, da Lei 
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, 11.º da directiva -quadro (Directiva n.º 2002/21/CE, de 7 de Março) 
e 13.º da directiva autorização (Directiva n.º 2002/20/CE, de 7 de Março), sendo, por consequência, 
devida apenas pelas entidades autorizadas a oferecer redes de comunicações electrónicas, nos termos 
já referidos.

XVIII. Com efeito, o facto constitutivo da relação jurídica da TMDP consiste na instalação de 
recursos no domínio público e não na utilização, pelos clientes finais, dos equipamentos fornecidos pela 
operadora, equipamentos estes que possibilitam aos mesmos consumir o serviço de telecomunicação 
que lhes é prestado pela operadora através da utilização dos recursos instalados no domínio público.

XIX. Em face do exposto, pode apenas concluir -se que, com a entrada em vigor da TMDP, foram 
tacitamente revogadas as disposições dos regulamentos camarários que, em conformidade com o es-
tabelecido 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.

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

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

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

XXIII. Na sua petição de impugnação, a RECORRIDA fundou, ainda, a ilegalidade dos actos impugna-
dos, na ilegalidade da taxa de ocupação da via pública em face das regras conformadoras da TMDP.
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XXIV. Com efeito se se entendesse, o que se não admite, que as Taxas de Ocupação são uma 
forma de TMDP a cobrança das Taxas de Ocupação sempre teria que ser justificada, como não foi, nos 
termos do artigo 13.º da “directiva autorização” (Directiva 2002/20/CE, de 7 de Março), ou seja, do 
ponto de vista objectivo, da transparência, da não discriminação, da proporcionalidade e, para além do 
mais, ter em conta os objectivos do artigo 8.º da Directiva 2002/21/CE (directiva -quadro), e encontrar-
-se limitada ao montante de 0,25% sobre o valor de cada factura, o que manifestamente não se verifica 
em face do teor das normas regulamentares aplicáveis, pelo que os actos de liquidação impugnados 
são também por este motivo ilegais, devendo ser anulados em conformidade.

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

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

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

Notificada para responder à matéria da ampliação do recurso, veio o recorrente dizer que:
Da ilegalidade da taxa de ocupação da via pública em face das regras conformadoras da 

TMDP
1. Defende a Recorrida que a taxa de ocupação viola as regras conformadoras da TMDP, nome-

adamente, do artigo 13.º da Directiva n.º 2002/20/CE.
2. Ora, a Recorrida pretende que os requisitos inerentes à legalidade da TMDP sejam reportados 

à Taxa de Ocupação do Solo.
3. Contudo, tal interpretação não é consentânea com as normas jurídicas e regulamentares vigentes, 

pois a TMDP é uma taxa diferente e autónoma da taxa de ocupação do solo, sendo por conseguinte 
reguladas por diferentes diplomas legais.

4. Assim sendo, a taxa de ocupação do solo não tem de respeitar os artigos referidos, porquanto 
esses preceitos legais são somente referentes à TMDP.

5. Improcede assim o alegado pela Recorrida.
Da violação do direito de audição prévia
6. Estas ocupações sub judice decorrem da instalação e infra -estruturas referentes à rede de dis-

tribuição de televisão por cabo.
7. As ocupações em causa são precárias e possuem periodicidade mensal, tendo sido liquidadas 

desde já vários anos à Impugnante, mais precisamente desde Dezembro de 1995 na Rua Cantor Zeca 
Afonso e desde Agosto de 1996 na Rua Maria Lamas/Sarah Afonso.

8. Aliás, sempre soube a Recorrida, na medida em que requereu a autorização para a ocupação 
do solo, que teria de pagar uma taxa.

9. E sempre soube qual o valor da taxa e que esta era anualmente actualizável.
10. Portanto, verifica -se que estas liquidações sempre foram feitas mensalmente e sempre a Re-

corrida as aceitou, conhecendo o seu conteúdo e os seus efeitos.
11. Ora, nesta temática, o artigo 60.º da LGT pressupõe que o direito de audição prévia seja apenas 

facultado naqueles casos em que haverá alteração da situação tributária do contribuinte.
12. E essa alteração acarrete uma decisão de liquidação de imposto, não perspectivado pelo 

sujeito passivo e decorrente de algum circunstancialismo de facto que foge dos padrões de rotina do 
quotidiano.

13. São estes os casos do n.º 1 do artigo 60.º da LGT.
14. E tanto assim é que é dispensada esta audição quando a liquidação resulte da declaração do 

contribuinte.
15. Na verdade, a lógica desta excepção prende -se precisamente com o facto de o sujeito passivo 

saber de antemão o que vai pagar, o que decorre da sua declaração.
16. Ora, é o que se passa no caso concreto.
17. A Recorrida sabia que todos os meses teria que pagar uma determinada quantia e que esta 

assumia a forma de uma taxa pelo serviço prestado.
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18. Pelo que, não se verifica aqui qualquer alteração da situação tributária da Recorrida, não 
perspectivada, não previamente aceite e decorrente de factos excepcionais.

19. Aliás, como atrás se disse e se reitera, a Recorrida sujeitou -se desde sempre à liquidação 
desta taxa, pois ao requerer a autorização para ocupação do domínio público sempre soube que teria 
de pagar o preço respectivo.

20. Aliás, seria de todo incomportável que, antes da liquidação de qualquer taxa mensal, se noti-
ficasse a Recorrida que naquele mês iria pagar o mesmo que tinha pago no mês anterior.

21. E sujeitando -se a Recorrida, por opção própria, àquela taxa, cuja regulamentação já se en-
contrava definida, também não se vislumbra qual a relevância prática de exercer o direito de audição, 
já que a taxa obedece à aplicação de índices e factores percentuais previamente regulados e que foram 
aceites tacitamente pela Impugnante quando requereu a autorização para ocupar aquele espaço.

22. De qualquer modo, ainda que se entenda que houve inobservância do dever de audição, a 
verdade é que, por força do princípio do aproveitamento dos actos, não deve haver lugar à anulação do 
acto tributário sempre que a decisão tomada seja a única possível, como parece ser o caso.

23. Ora, face ao disposto na lei, a taxa paga não poderia ter sido liquidada noutros montantes que 
não os que foram liquidados.

24. Conclui -se como nas alegações de recurso.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não 

merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II  - Mostram -se provados os seguintes factos:
A) A impugnante dedica -se, designadamente, à distribuição de televisão por cabo, satélite ou 

qualquer outra plataforma.
B) A prossecução da sua actividade implica que a impugnante possua equipamentos e redes de 

distribuição por cabo, designadamente, na área geográfica do Município do Porto.
C) A impugnante é titular de licenças para a ocupação da via pública com construções ou instalações 

no solo em diversos pontos da cidade do Porto, emitidas pela respectiva Câmara Municipal.
D) Através dos aviso/notificação constantes de fls. 43 a 227 dos autos a impugnante foi notificada 

pela Câmara Municipal do Porto do acto de liquidação, e respectivo pagamento, das taxas correspon-
dentes a “postos transf/cabines eléctricas” e “tubos e condutas”, no valor total de 451.644,40 €.

E) Através do aviso/notificação datado de 05/09/2007 a impugnante foi notificada pela Câmara 
Municipal do Porto do despacho de indeferimento da Reclamação Graciosa por si deduzida, referente 
às Taxas de Ocupação da Via Pública liquidadas pela Câmara Municipal do Porto, e a que respeitam 
as liquidações referidas em D), cf. fls. 37 a 42 dos autos cujo teor aqui se dá por integralmente repro-
duzido.

F) A impugnante prestou garantia bancária no processo de execução fiscal n.º 13122008119136 e 
Apensos, instaurado para a cobrança coerciva das liquidações aqui em causa, cf. fls. 274 dos autos.

G) A presente impugnação judicial foi apresentada em 05/11/2007, cf. fls. 3 dos 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 taxa de ocupação da 
via pública efectuada pela Câmara Municipal do Porto por considerar que a partir da entrada em vigor da 
Lei 5/2004 a aplicação da taxa de ocupação da via pública (TMDP) prevista no seu artigo 106.º afasta a 
taxa municipal de ocupação do domínio público, o que acarreta a ilegalidade da liquidação impugnada.

Contra tal entendimento se insurge o recorrente Município do Porto para quem, ao contrário do 
que afirma a sentença recorrida, a TMDP visa taxar outra realidade tributária, diferente da realidade 
subjacente à taxa de ocupação do solo público.

Vejamos. Esta questão foi já apreciada por esta Secção de Contencioso Tributário do STA em 
acórdãos de 6/10/2010, 30/11/2010 e 12/1/2011, proferidos nos processos n.ºs 363/10, 513/10 e 751/10, 
respectivamente, no sentido de 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 utilidades 
decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e funcio-
namento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao público 
através da taxa municipal de direitos de passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las 
através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza, pelo que, consequentemente, é ilegal a 
liquidação de taxa municipal de ocupação da via pública cuja contraprestação específica consiste na 
utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos necessários à ampliação de 
redes de televisão por cabo.

Tal jurisprudência que se mostra, assim, consolidada, deve, a nosso ver, manter -se, face à sua 
proficiente fundamentação, razão por que nos limitaremos a transcrever o que aí a esse respeito 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, no aresto proferido no recurso n.º 363/10: «Nos termos do n.º 2 do 
artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas, na origem da possibilidade do estabelecimento da 
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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 serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, dos domínios público 
e privado municipal, ou seja, a contraprestação correspondente ao direito de utilização do domínio 
público (…) para a implementação, passagem ou atravessamento necessários à instalação de sistemas, 
equipamentos e demais recursos (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.

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 
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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 inequivoca-
mente 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 insta-
lação 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.

A decisão recorrida que assim entendeu não merece, por isso, qualquer reparo.
Por outro lado, a improcedência do recurso prejudica o conhecimento das questões suscitadas na 

requerida ampliação do âmbito do recurso.
IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, a sentença recorrida.
Custas a cargo do Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/8.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

IVA. Locação. Prestação de serviços. Isenção. Omissão de pronúncia. Audiência prévia. 
Fundamentação. Juros compensatórios.

Sumário:

 I — A sentença recorrida só seria nula, 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).

 II — O que o legislador pretendeu acautelar foi a audição dos contribuintes em qualquer 
das fases do procedimento que culmina com a liquidação, não tendo o mesmo que 
exercer esse direito em cada uma das diferentes fases procedimentais, a não ser que 
se invoquem factos novos sobre os quais o mesmo se não tenha pronunciado.
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 III — A decisão mostra -se fundamentada, concorde -se ou não com ela, se a sua moti-
vação é congruente com a conclusão de indeferimento que se adopta e se mostra 
suficientemente clara e perceptível a qualquer administrado normalmente diligente 
que com ela se confronte.

 IV — Eventuais prestações de serviços, associadas aos contratos em causa, não fazem 
desconsiderar a natureza de locação inerente a esses contratos, quando os mesmos 
consubstanciam meras cláusulas acessórias, não tipificadas na disciplina jurídica 
civilística da locação, que as partes entenderam estabelecer como complemento 
do negócio jurídico celebrado, por se adaptarem aos interesses contratuais em 
presença, sem relevância económica enquanto operações efectuadas, a título 
oneroso, pelas quais os co -contratantes paguem uma determinada contrapartida 
e que, por si, sejam tributáveis.

 V — Mostra -se devidamente fundamentada a liquidação de juros compensatórios 
quando dela consta a razão que levou a AT a efectuá -la, o imposto em falta sobre 
o qual incidiram os juros, o período em que os mesmos foram contabilizados e a 
taxa de juro aplicada.

Processo n.º 497/11 -30.
Recorrente: SIBR  - Imobiliária, 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  - SIBR IMOBILIÁRIA, SA, com sede em Braga, não se conformando com a decisão da Mma. 
Juíza do TAF de Braga que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra a liquida-
ção adicional de IVA, referente ao ano de 1999, e respectivos juros compensatórios, dela vem interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. Não se pode acompanhar a douta sentença de 1.ª instância quando refere que “A audição da 
impugnante mostrava -se assim inútil, tendo em conta a sua pronúncia anterior”.

2. Pois que além de o caso dos autos não se subsumir nos “pressupostos previstos na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 103.º do CPA”, a AT devia ter notificado a impugnante, ora recorrente, para audiência 
prévia quanto à decisão do recurso hierárquico.

3. Não o tendo feito, preteriu uma formalidade legal e essencial, pelo que a douta sentença recor-
rida devia ter julgado a impugnação totalmente procedente.

Acresce que,
4. A divergência entre a impugnante e a AT reside na qualificação do preço mensal pela cedência 

do prédio atrás referido: se locação isenta de IVA nos termos do n.º 30 do art.º 9.º do respectivo Código; 
se prestação de serviços a que se referem os art.ºs 1.º e 4.º, n.º 1, do mesmo Código.

5. A douta sentença conclui que se está perante locação e, por isso, a dedução do IVA suportado 
só era permitida se a impugnante tivesse renunciado à isenção.

6. Contudo, para além do “gozo das lojas” a impugnante, ora recorrente, proporcionou mais.
7. Ao contrário do que entende a douta sentença recorrida, as partes contratantes não quiseram 

realizar um negócio que se reduzisse tão só à locação do prédio mas quiseram mais; quiseram fixar 
um conjunto de serviços necessários e interligados com o exercício das actividades económicas das 
utilizadoras das lojas e também com a actividade da recorrente, a qual não se restringe à locação de 
imóveis, como a Meritíssima Juiz parece entender, mas também à prestação de serviços, como, aliás, 
o confirma o facto 2, alínea a), dado como provado na douta sentença recorrida.

8. Não se trata, pois, de uma simples decisão das contratantes de “associar ao arrendamento que 
celebraram a prestação de outros serviços: vigilância e limpeza das áreas que não pertencem ao locado 
mas são “comuns” às lojas cedidas, utilização do parque de estacionamento [que, atente -se, não vem 
integrado no contrato como área locada, mas como mera tolerância de acesso, e não está, por isso, 
abrangido pela excepção à isenção prevista na alínea b) do supra citado n.º 30 do artigo 9.º]”.

9. De resto, a utilização do parque de estacionamento não constitui “mera tolerância de acesso”, 
constituindo antes uma obrigação que a recorrente assumiu para com as utilizadoras das lojas.

10. É que o preço mensal estabelecido no contrato (facto 5) é uno, o que significa que inclui o 
uso do parque de estacionamento e, porque, como o demonstram o dito contrato e aditamento, é esta-
cionamento colectivo de veículos está, na verdade, afastado da isenção do n.º 30 do art.º 9.º do Código 
do IVA.

11. Esta circunstância de o preço mensal ser uno demonstra que as prestações de serviços de que 
o mesmo é contrapartida não consubstanciam meras cláusulas acessórias pois têm relevância econó-
mica.
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12. Por isso, não estamos perante a locação de imóveis tal como esta é entendida em direito 
comunitário, para efeitos de IVA, e consta do art.º 13.º, B, alínea b), da Sexta Directiva, a qual é 
suficientemente clara, precisa e incondicional, e é acolhida, nomeadamente, nos doutos Acórdãos do 
TJCE que atrás referimos, ou seja, só se considera isenta a locação não acompanhada, nomeadamente, 
de prestações de serviços que assumem relevância económica, consideradas as naturezas, quer dessas 
prestações quer da locadora e da(s) locatária(s).

13. O preço mensal que a ora recorrente aufere face ao contrato e aditamentos aludidos nos fac-
tos 5 e 6 que a douta sentença deu como provados representa a contrapartida dos serviços prestados 
nos termos do mesmo contrato e aditamento.

14. Enquanto prestação de serviços, o dito preço está sujeito e é tributado em IVA, donde resulta 
que a ora recorrente tem direito a deduzir o imposto que suporta nas correspondentes operações re-
alizadas, nomeadamente, o IVA que suportou com a aquisição do prédio com relação ao qual aufere 
aquele preço.

15. Não se depara, pois, a isenção a que se referia o n.º 30 do art.º 9.º do Código do IVA, pelo que 
nenhuma renúncia estava a recorrente obrigada a efectuar para deduzir o IVA que deduziu.

16. Devia, pois, a impugnação ser julgada totalmente procedente.
Por outro lado,
17. Como a impugnante alegou em 35 e 36 e 62 da sua petição da impugnação, até a AT conclui 

que, relativamente aos contratos (factos 5 e 6 dados como provados), pelo menos é tributável a parte 
que a AT designa por “prestações de serviços”.

18. Todavia, o que se verifica é que sobre esta matéria alegada pela impugnante a douta sentença 
recorrida nem sequer se pronunciou, o que constitui violação do disposto no art.º 660.º, n.º 2, do Código 
de Processo Civil (CPC), que determina a nulidade prevista no art.º 668.º, n.º 1, d), do mesmo Código, 
pelo que pode e deve este Supremo Tribunal conhecer daquela matéria alegada e, face ao art.º 100.º do 
CPPT, julgar a impugnação totalmente procedente.

19. Também a decisão do recurso hierárquico não se encontra fundamentada nos termos legalmente 
exigidos, pelo que não obedece ao disposto, nomeadamente, no art.º 77.º, n.ºs 1 e 2, da LGT.

20. Por último, quanto aos juros compensatórios, tal liquidação não está fundamentada e, por isso, 
é ilegal, nomeadamente, porque não obedece ao disposto nos art.ºs 35.º e 77.º, n.ºs 1, 2 e 6, da LGT.

21. Por todo o anteriormente exposto conclui -se, salvo melhor opinião, que a douta sentença 
recorrida devia ter julgado a impugnação totalmente procedente.

22. Como não foi assim que decidiu, a douta sentença recorrida violou, entre outros, o disposto 
nos art.ºs 60.º, 35.º e 77.º da LGT, 45.º e 110.º do CPPT, 4.º, 9.º, n.º 30, do Código do IVA e 660.º, 
n.º 2, do CPC.

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

ser julgado improcedente.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II  - Mostram -se provados os seguintes factos:
1. Em 15 de Junho de 1993, a impugnante entregou a declaração de início de actividade, na qual 

indicou, como actividade principal, “imobiliária de compra e venda de imóveis e propriedades, admi-
nistração e arrendamento de bens imóveis próprios construção civil, elaboração de estudos e projectos 
bem como a coordenação de obras”, e no âmbito da qual ficou enquadrada, para efeitos de IVA, no 
regime normal de periodicidade trimestral [cfr. fls. 52 a 54 do processo administrativo];

2. Em 29 de Dezembro de 1999, a impugnante entregou uma declaração de alterações, na qual 
indicou como actividade principal a “compra e venda de bens imobiliários”, e como outras activida-
des o “arrendamento de bens imobiliários” [cfr. fls. 49 a 51 do processo administrativo], tendo nela 
referido:

a) que, no exercício da sua actividade, efectua transmissões de bens e/ou prestações de serviços 
que conferem o direito à dedução e transmissões de bens e/ou prestações de serviços isentas que não 
conferem o direito à dedução [cfr. campo 1 e 2 do quadro 11];

b) que vai efectuar a dedução do imposto suportado segundo a afectação real de todos os bens e 
serviços utilizados [cfr. campo 3 e 4 do quadro 11];

c) que, relativamente às transmissões de bens e/ou prestações de serviços isentas que não conferem 
o direito à dedução, pretende renunciar às isenções referidas nos n.º 30 e 31 do artigo 9.º do Código 
do IVA, optando pela aplicação do imposto às transmissões ou locações de bens imóveis ou partes 
autónomas [cfr. campo1 do quadro 12, relativo à “prática de operações imobiliárias”];

3. Em 29 de Dezembro de 1999, a R.I. Pneus, S.A. renunciou à isenção do IVA referente à trans-
missão do prédio destinado a indústria, comércio e armazém, sito no lugar da Estrada, freguesia de 
Nogueira, concelho de Braga, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1552.º da referida freguesia, 
pelo valor de 630.000.000$00, tendo, nessa mesma data, sido emitido o correspondente certificado de 
renúncia pela 2. Repartição de Finanças de Braga [cfr. fls. 60 a 62 do processo administrativo];
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4. A “R.I. Pneus, S.A.” liquidou I.V.A. referente à transmissão para a impugnante do prédio referido 
no número anterior, no montante de 107.100.000$00 [cfr. fls.129 dos autos];

5. Em 2 de Janeiro de 2000, a impugnante acordou com a TLCI Automóveis, S.A., com a TLCI 
— Soluções Integradas de Telecomunicações, Lda. e com a R.I. Pneus, S.A., por documentos escritos 
designados por “contrato de cedência de espaço” na qual cedia a fracção destinada a comércio integrada 
no rés -do -chão do prédio sito no Lugar da Estrada, freguesia de Nogueira, Braga, inscrito na matriz 
predial urbana sob o n.º 1552, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 542 mediante 
um preço mensal em contrapartida da cedência de espaço operada, conforme consta de contratos de 
fls. 44 a 64 dos autos, em suporte físico, que aqui se dão por integralmente reproduzidos;

6. Em 12 de Janeiro de 2000, a impugnante acordou com as sociedades indicadas no número 
anterior, por documentos escritos designados por “aditamento a contrato de cedência de espaço” o 
seguinte:

“[…]
CONSIDERANDO:
QUE em 02 de Janeiro de 2000 foi celebrado entre as aqui outorgantes um CONTRATO DE CE-

DÊNCIA DE ESPAÇO, através do qual, mediante a contrapartida do pagamento do preço mensal de 
[…] e pelo prazo de 5 (cinco) anos, a PRIMEIRA cedeu à SEGUNDA uma fracção destinada a comércio, 
integrada no rés -do -chão do prédio sito no Lugar da Estrada, freguesia de Nogueira, Braga;

[…]
QUE o preço mensal acordado, em contrapartida da cedência de espaço operada, foi de […]
QUE, apesar de não ter sido expressamente contemplado no documento elaborado, certo é que 

entre as partes outorgantes ficou, desde logo, acordado um determinado conjunto de direitos e obriga-
ções que urge reduzir a escrito, e que visam estabelecer relações de parceria entre as outorgantes no 
desenvolvimento das respectivas actividades comerciais,

É ENTRE AS PARTES ACORDADO ADITAR AO CONTRATO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO 
O SEGUINTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA

(DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA)

As partes desde já reconhecem que o contrato de cedência de espaço referido nos Considerandos 
supra, apesar de datado de 02.01.2000, teve o início de vigência em 01 de Dezembro de 1999.

CLÁUSULA SEGUNDA

(USUS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO)

1. A PRIMEIRA obriga -se a colocar à disposição da SEGUNDA, nomeadamente dos seus traba-
lhadores e clientes, um espaço de que é titular, e contíguo à loja cedida, destinado a aparcamento de 
veículos automóveis, composto de dois andares.

[…]

CLÁUSULA TERCEIRA

(SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA)

1. A PRIMEIRA obriga -se a dotar o espaço cedido da necessária vigilância, capaz de velar pela 
segurança da loja.

2. Para tanto, obriga -se a PRIMEIRA a dispor de profissionais / agentes de segurança, ou proceder 
à respectiva contratação junto de empresas especializadas.

[…]

CLÁUSULA QUARTA

(SERVIÇOS DE LIMPEZA)

1. A PRIMEIRA obriga -se a manter as áreas envolventes da loja cedida, nomeadamente logradou-
ros, e espaços disponibilizados (parque de estacionamento) nas melhores condições de limpeza.

2. Para tanto, obriga -se a PRIMEIRA a dispor de profissionais de limpeza, ou proceder à respectiva 
contratação junto de empresas especializadas.
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CLÁUSULA QUINTA

(PROMOÇÃO DE VENDAS)

1. A PRIMEIRA fica obrigada a utilizar os produtos do comércio da SEGUNDA [...] em quais-
quer acções de marketing e/ou sorteiros (sic) que promova no desenrolar da sua normal actividade de 
compra para revenda de imóveis.

2. Mediante a obrigação ora assumida, fica a PRIMEIRA proibida de utilizar nas referidas acções 
de marketing e/ou sorteiros quaisquer [outros produtos que nãos os da SEGUNDA]. Nesse caso, obriga-
-se a PRIMEIRA [...] a comprar directamente à SEGUNDA.

3. A PRIMEIRA fica ainda obrigada a promover a imagem da SEGUNDA em quaisquer panfletos 
publicitários que utilize no exercício do seu comércio, mormente mediante a aposição do respectivo 
logotipo e insígnia.

4. A SEGUNDA obriga -se a vender à PRIMEIRA, sempre que esta última expressamente o so-
licite, [os seus produtos], beneficiando a PRIMEIRA das melhores condições comerciais praticadas 
no momento.

4.1. Ficam incluídos os serviços de pós -venda, mormente reparação e assistência [...].

CLÁUSULA SEXTA

(CONTROLO)

1. As partes reputam como necessário o controlo recíproco das obrigações assumidas.
[...]“[conforme consta de contratos de fls. 44 a 64 dos autos, em suporte físico, que aqui se dão 

por integralmente reproduzidos;
7. A impugnante liquidou IVA relativamente ao valor total que recebeu como contrapartida da 

“cedência do espaço” acordada nos referidos contratos [cfr. “notas de débito”, a fls. 63 a 65 do processo 
administrativo, e a fls. 10 a 12 do processo administrativo];

8. A impugnante entregou a declaração periódico modelo B referente ao período entre 1 de Outubro 
de 1999 e 31 de Dezembro de 1999, e nela indicou como imposto dedutível o respeitante à transmissão 
do prédio que lhe foi efectuada, no valor de 107.100.000$00 (€ 533.713,74), e solicitou o reembolso do 
montante de 105.000.000$00 (€ 523.737,79) [cfr. documento n.º 13 junto com a petição inicial];

9. Por ofício n.º 5088971, datado de 16 de Julho de 2001, a impugnante foi notificada para, no 
prazo de 10 dias, querendo, exercer o direito de audição sobre o projecto do relatório de inspecção tri-
butária, no qual se propunha, relativamente ao ano de 1999, a correcção do montante do IVA em falta, 
no valor de 105.000.000$00 [cfr. fls. 43 do processo administrativo e fls. 38 dos autos];

10. Em 3 de Agosto de 2001, a impugnante entregou um requerimento escrito, pronunciando -se 
sobre as correcções propostas no projecto do relatório de inspecção tributária, referido na alínea anterior 
[cfr. fls. 47 e 48 do processo administrativo];

11. Em 7 de Agosto de 2001, a impugnante foi notificada das correcções resultantes da acção 
de inspecção, relativas ao exercício de 1999, e do respectivo relatório final de inspecção tributária, 
datado de 30 de Julho de 2001, do IVA dedutível declarado no valor de 105 000.000$00 foi corrigido 
no mesmo valor o que após correcção foi 0$, conforme documento de fls. 67 dos autos que aqui se dá 
por reproduzida;

12. Acompanhando o relatório referido constava a seguinte informação:
[…]
ASSUNTO: Reembolso de IVA
“Com o fim de dar cumprimento ao definido no Ofício n.º 71370 de 06 -04 -01 da D.S.R.I.V.A., 

efectuamos a Liquidação do IVA em causa, no montante de 105.000.000$00, referente ao período de 
99/12T. Assim, passamos a transcrever a parte do referido ofício, que se aplica, e do qual já disponi-
bilizamos a V. Ex.as. uma fotocópia.

«..., os sujeitos passivos que pratiquem operações no âmbito do n.º 30 e 31 do art.º 9.º do CIVA, 
ficam obrigados ao cumprimento do disposto no Decreto -Lei n.º 241/86, de 20 de Agosto e nomeada-
mente para efeitos de concessão de reembolsos à disposição do art.º 4.º do mesmo diploma. No caso 
de não ter obedecido às regras atrás referidas, a dedução mostra -se indevida e, sim simultaneamente 
o pedido de reembolso.)) [...]“cfr. fls. 68 dos autos, junto com a petição inicial);

13. O relatório supra referido veio ainda acompanhado da seguinte informação, datada de 30 de 
Julho de 2001

“DIREITO DE AUDIÇÃO
O contribuinte não exerceu o direito de audição, para o qual foi notificado, conforme o disposto 

no art.º 60.º da L.G.T. e art.º 60.º da R.C.I.T.. [...]“[cfr. fls. 69 dos autos, junto com a petição inicial];
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14. Em 30 de Julho de 2001, os serviços de Inspecção Tributária preencheram uma nota de 
apuramento modelo 382, relativa ao ano de 1999, anotando, no quadro 13 “APURAMENTO DO 
MONTANTE DA LIQUIDAÇÃO ADICIONAL  - art.º 82 (CORRECÇÃO DO IMPOSTO)”, o valor 
de 105.000.000$00, correspondente a “Dedução Indevida IVA” [cfr. fls. 15 a 16 do processo admi-
nistrativo);

15. Em 20 de Agosto de 2001, foi efectuada a liquidação adicional de IVA, relativo ao ano de 
1999, com o n.º 01156791, no valor de € 523.737,79, que foi notificada à impugnante [cfr. documento 
n.º 3 junto com a petição inicial];

16. Em 20 de Agosto de 2001, foi efectuada a liquidação dos juros compensatórios correspon-
dentes à liquidação referida na alínea anterior, relativos ao período 99/12T, com o n.º 01156790, 
no valor de € 53.335,16, que foi notificada à impugnante [cfr. documento n.º 4 junto com a petição 
inicial];

17. Da notificação da liquidação dos juros compensatórios referida na alínea anterior consta a 
seguinte fundamentação:

“Juros compensatórios liquidados nos termos dos artigos 89.º do Código do IVA e 35.º da Lei 
Geral Tributária, por ter sido retardada a liquidação de parte ou da totalidade do imposto, por facto 
imputável ao sujeito passivo.

Imposto em falta sobre o qual incidem juros — 105.000.000$00
Período a que se aplica a taxa de juro — De 200/02/15 a 2001/07/30
Taxa de juro aplicável ao período — A equivalente à taxa dos juros legais fixada nos termos do 

n.º 1 do artigo 559.º do Código Civil
Valor dos juros — 10.692.740$00
18. Em 28 de Novembro de 2001, a impugnante apresentou reclamação graciosa das referidas 

liquidações peticionando a sua anulação [cfr. fls. 5 a 13 do processo administrativo];
19. Em 13 de Setembro de 2007, a impugnante foi notificada para se pronunciar sobre a proposta 

de decisão de indeferimento da reclamação graciosa [cfr. fls. 78 a 80 do processo administrativo e 
documento n.º 6 junto com a petição inicial];

20. Em 2 de Outubro de 2007, a impugnante pronunciou -se sobre a proposta de indeferimento da 
reclamação graciosa [cfr. fls. 81 a 85 do processo administrativo];

21. Por despacho de 4 de Outubro de 2007, proferido pelo Director de Finanças Adjunto de 
Braga ao abrigo de subdelegação de competências, foi indeferida a reclamação graciosa conforme 
consta de fls. 86 a 90 do processo administrativo, que aqui se dá por integralmente por reprodu-
zida;

22. Por ofício n.º 09710, datado de 15 de Novembro de 2007, a impugnante foi notificada do 
referido despacho [cfr. fls. 91 e 92 do processo administrativo];

23. Em 6 de Dezembro de 2007, a impugnante interpôs recurso hierárquico contra a decisão de 
indeferimento da reclamação graciosa [cfr. fls. 104 a 111 do processo administrativo];

24. Em 27 de Março de 2009, foi elaborada pela Direcção de Serviços do IVA uma informação 
(n.º 1443), da qual consta o seguinte:

“[…]
5.2.2. ANÁLISE
[…]
23. Nestes termos, muito embora a prestação da recorrente acordada no «Contrato de Cedência de 

Espaço» não se limite ao arrendamento de espaço, abrangendo, designadamente, serviços de limpeza 
e vigilância e vinculação a obrigações recíprocas de cooperação do desenvolvimento da actividade 
desenvolvida, entendemos que é preponderante nestas operações económicas a locação do prédio, ou 
de parte dele.

24. Com efeito, o arrendamento do espaço não é acompanhado de outros serviços essenciais à 
prossecução de determinada actividade económica, nem se trata de espaços apetrechados pela cedente 
para esse efeito.

25. Assim, essas operações são abrangidas pelo disposto, ao tempo, no n.º 30 do art.º 9.º do CIVA, 
ou seja, eram isentas de imposto, não tendo a recorrente renunciado à isenção nos termos legais acima 
descritos, pois o facto de tributar em IVA os débitos do preço acordado não é admitido como meio 
válido para renunciar a isenção.

26. Portanto, tendo em conta o disposto, ao tempo, nos art.ºs 19.º, 20.º e 23.º do CIVA, terá de 
se concluir que o IVA suportado com a aquisição do imóvel não é dedutível, mostrando -se devida a 
liquidação adicional contestada nos presentes autos.

6. DIREITO DE AUDIÇÃO PRÉVIA
Verifica -se que à recorrente já lhe foi facultado o direito de participação, nos termos do art.

º 60.º da LGT, na formação da decisão do relatório de inspecção, quer na sequência da reclamação 
graciosa apresentada.
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No recurso hierárquico, o S.P. não trouxe factos novos ao processo susceptíveis de alterar a 
decisão de indeferimento da reclamação graciosa.

Assim, e tendo em conta as instruções sobre a dispensa do direito de audição veiculadas através 
da Circular n.º 13/99, de 08.07.99, no ponto 3, da Direcção de Serviços de Justiça Tributária, somos 
de parecer que é de dispensar nova audição ao contribuinte.

7. CONCLUSÕES
Tendo em consideração o exposto, propõe -se que seja negado provimento ao presente recurso 

hierárquico [...];[cfr. fls. 115 a 134 do processo administrativo];
25. Por despacho de 27 de Março de 2009, proferido pelo Subdirector -Geral dos Impostos ao 

abrigo de delegação de competências, no qual foi negado provimento ao recurso hierárquico conforme 
documentos de fls. 115 do processo administrativo que aqui se dá por integralmente por reproduzido;

26. Por ofício n.º 3081, de 13 de Abril de 2009, a impugnante foi notificada do despacho que 
negou provimento ao recurso hierárquico [cfr. fls. 136 do processo administrativo];

27. A impugnação judicial que motiva os presentes autos foi apresentada no Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Braga no dia 13 de Julho de 2009 [cfr. fls. 135 dos autos em suporte físico].

III  -Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Braga que julgou 
totalmente improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente, mantendo, em conse-
quência, as liquidações impugnadas.

1. Invoca, desde logo, a recorrente que a decisão recorrida se não pronunciou sobre a matéria por 
si alegada em 35, 36 e 62 da sua petição de impugnação (a AT conclui que, relativamente aos contratos, 
pelo menos é tributável a parte que a AT designa por “prestações de serviços”), o que constitui violação 
do disposto no n.º 2 do artigo 660.º do CPC, que determina a nulidade prevista no artigo 668.º, n.º 1, 
alínea d) do mesmo Código.

Todavia, não ocorre a alegada falta de pronúncia.
Na verdade, a sentença recorrida só seria nula, 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).

Contudo, resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação não sig-
nifica 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)  -. Alberto dos Reis, CPC Anotado, vol. V, pág. 143.

Ora, na decisão recorrida, a fls. 166 dos autos, a matéria alegada sobre a qual a Mma. Juíza a quo 
se não teria pronunciado foi, pelo contrário, devidamente ponderada e analisada, tendo -se concluído 
que as referidas prestações de serviços consubstanciavam meras cláusulas acessórias, não tipificadas na 
disciplina jurídica civilística da locação, que as partes entenderam estabelecer como complemento do 
negócio jurídico celebrado, por se adaptarem aos interesses contratuais em presença, não tendo, porém, 
relevância económica enquanto operações efectuadas, a título oneroso, pelas quais os co -contratantes 
paguem uma determinada contrapartida e que, por si, sejam tributáveis.

Daí que improceda, pois, a alegada arguição de nulidade da decisão recorrida.
2. Quanto às demais questões suscitadas e que constituem o objecto do recurso, vejamos, então.
Insiste a recorrente na preterição da formalidade legal cometida pela AT pelo facto de não ter sido 

notificada para audiência prévia quanto à decisão do recurso hierárquico que confirmou o indeferimento 
da reclamação graciosa deduzida contra as liquidações impugnadas, o que obstou, em seu entender, a 
que se pudesse pronunciar sobre os factos que nela vêm invocados.

Não há dúvida que o direito de participação dos interessados na formação das decisões que lhes 
dizem respeito tem consagração constitucional no artigo 267.º, n.º 5 da CRP e encontra -se consubstan-
ciado no ordenamento jurídico -tributário nos artigos 60.º da LGT, 45.º do CPPT e 8.º, 100.º e 103.º do 
CPA, ex vi do artigo 2.º, alínea e) do CPPT.

Assim, a participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes dizem respeito pode 
efectuar -se, designadamente, pelo direito de audição antes da liquidação, no caso do procedimento 
terminar com a prática de um acto tributário de liquidação, mas também pelo direito de audição antes 
do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou petições (artigo 60.º, n.º1, 
alíneas a) e b), da LGT).

No caso em apreço, a ora recorrente foi efectivamente notificada para exercer esse direito de 
audição prévia sobre as correcções efectuadas ao IVA em falta e constantes do relatório da inspecção 
(v. ponto 9 do probatório) pelo que, nos termos do n.º 3 do artigo 60.º da LGT, estava dispensada a sua 
audição antes da liquidação, salvo em caso de invocação de factos novos sobre os quais se não tivesse 
pronunciado.
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Todavia, a falta de audição prévia a que a recorrente alude é a pretensamente verificada no pro-
cedimento de recurso hierárquico por ela interposto do indeferimento da reclamação graciosa deduzida 
contra as liquidações impugnadas.

E que, a seu ver, violaria o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 60.º da LGT.
Mas também aqui não tem razão a recorrente.
O que o legislador pretendeu acautelar foi a audição dos contribuintes em qualquer das fases do 

procedimento que culmina com a liquidação, não tendo o mesmo que exercer esse direito em cada uma 
das diferentes fases procedimentais, a não ser que se invoquem factos novos sobre os quais o mesmo 
se não tenha pronunciado.

Isso mesmo resulta também do disposto no artigo 103.º, n.º 2, alínea a) do CPA, nos termos do qual 
a audiência dos interessados pode ser dispensada se estes já se tiverem pronunciado no procedimento 
sobes as questões que importem à decisão e sobre as provas produzidas.

No caso dos autos, a recorrente foi notificada para exercer o direito de audiência prévia relativa-
mente à proposta de indeferimento da reclamação graciosa apresentada e pôde, assim, pronunciar -se 
sobre as questões fácticas e jurídicas que motivaram a decisão de indeferimento da mesma por parte 
da AT (v. pontos 19 e 20 do probatório).

Daí que, posteriormente, aquando da decisão do recurso hierárquico interposto do indeferimento 
da reclamação graciosa, a AT tenha decidido dispensar a audiência da recorrente, com o fundamento 
de que esta não trouxera factos novos ao processo susceptíveis de alterar a decisão de indeferimento 
da reclamação graciosa.

É certo que a recorrente alega ter invocado factos novos sobre os quais não se pôde pronunciar, 
remetendo para os pontos 16 e seguintes do mesmo (cfr. artigo 21.º da petição inicial de impugna-
ção).

Mas, como se assinala, e bem, na decisão recorrida, não se vislumbra quais sejam, sendo que nem 
mesmo agora em sede de alegações do recurso ela os refere.

Razão por que a AT não estava, por isso, obrigada a ouvir novamente a ora recorrente antes da 
decisão de indeferimento do recurso hierárquico e, nessa medida, não se verifica a alegada preterição 
de formalidade legal.

3. Do mesmo modo que igualmente não colhe a alegada falta de fundamentação da decisão de 
indeferimento do recurso hierárquico.

Com efeito, ao contrário do que a recorrente invoca, para quem a mesma seria insuficiente e con-
traditória, basta atentar na fundamentação que dela consta e que se transcreve na sua parte essencial no 
ponto 24 do probatório para, concorde -se ou não com ela, se perceber que a mesma é congruente com 
a conclusão de indeferimento que se adopta e se mostra suficientemente clara e perceptível a qualquer 
administrado normalmente diligente que com ela se confronte, porquanto, a partir dela, lhe é possível 
conhecer os motivos determinantes da decisão.

E tanto assim é que na petição de impugnação apresentada a ora recorrente manifesta ter apre-
endido perfeitamente o sentido da decisão da AT, contrapondo os fundamentos em que esta assentou 
a sua motivação.

4. Quanto à questão de fundo, a divergência entre a recorrente e a AT reside na qualificação do 
contrato celebrado pela cedência do prédio aqui em causa: se locação isenta de IVA, nos termos do 
n.º 30 do artigo 9.º do CIVA, se prestação de serviços a que se referem os artigos 1.º e 4.º, n.º 1 do 
mesmo Código.

A esse respeito, também a decisão recorrida nenhum reparo nos merece.
Com efeito, segundo a jurisprudência comunitária a que se arrima, e conforme o parecer do Exmo. 

Magistrado do MP junto deste Tribunal, a interpretação que nela se faz ao contrato em apreço é a mais 
adequada (v., também o acórdão do TJUE, de 18/11/04, proferido no processo n.º 284/03, em que se 
conclui em caso semelhante não haver uma prestação de serviço susceptível de ser diferentemente 
qualificada).

Em rigor, da factualidade provada o que resulta é que a ora recorrente declarou “ceder espaços” 
correspondentes a partes do prédio, recebendo dos co -contratantes, como contrapartida, uma determi-
nada quantia mensal com elas acordada.

E, atentos os direitos e deveres que emergem das cláusulas dos contratos datados de 2/1/2000, não 
restam dúvidas que nos encontramos perante uma verdadeira locação de imóvel, tal como prevista nos 
artigos 1022.º do CC e 9.º, n.º 30 do CIVA, e 13.º -B, alínea b) da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CEE 
do Conselho, de 17/5/1977).

É certo que, alguns dias depois, foram outorgados aditamentos a esses contratos (v. ponto 6 do 
probatório) pelos quais a recorrente se obrigou a algumas prestações de serviços.

Contudo, como se esclarece na decisão recorrida, tais prestações de serviços, associadas aos 
contratos em causa, não fazem desconsiderar a natureza de locação inerente a esses contratos, consubs-
tanciando meras cláusulas acessórias, não tipificadas na disciplina jurídica civilística da locação, que 
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as partes entenderam estabelecer como complemento do negócio jurídico celebrado, por se adaptarem 
aos interesses contratuais em presença.

Por outro lado, não têm relevância económica enquanto operações efectuadas, a título oneroso, pelas 
quais os co -contratantes paguem uma determinada contrapartida e que, por si, sejam tributáveis.

Aliás, como se diz na decisão sob recurso, as próprias partes configuraram os contratos em causa 
como uma única operação económica, já que, na contraprestação acordada, não vem discriminada a 
quantia a pagar à recorrente pela prestação desses serviços nem se demonstra que os mesmos fossem 
autonomamente imputados na contabilidade da recorrente, como se prescrevia nos artigos 28.º, n.º 1, 
alínea g), e 44.º do CIVA.

O que não descaracteriza o conceito de locação de imóveis, para efeitos de isenção de IVA, con-
forme vem previsto no artigo 9.º, n.º 30 (actual 29).

Entendimento diferente poderia defraudar os interesses tutelados pela isenção aí atribuída e não 
se compadecia com o facto de esse mesmo preceito excepcionar, nas suas alíneas a) a e), a locação que 
traz acoplada outras prestações de serviços que entendeu, dada a preponderância económica dessoutros 
serviços em relação à locação, ser de tributar.

Acresce, ainda, que, no caso, a recorrente exerce a actividade de arrendamento de imóveis (v. 
ponto 4 do probatório).

Daí que se conclua, na esteira da decisão recorrida, que as operações a que se referem os contratos 
sub judice estão, automaticamente e por força da lei, isentos de IVA, nos termos do então n.º 30 do 
artigo 9.º do CIVA.

E, assim sendo, a ora recorrente não deveria ter liquidado o imposto nas suas operações activas 
tal como não pode deduzir o IVA que incidiu sobre a transmissão do prédio, porque o mesmo não foi 
adquirido para a realização de operações sujeitas a imposto e dele não isentas ou, pelo menos, dele 
isentas mas com direito à dedução (cfr. artigo 20.º, n.º 1, alínea a) a contrario).

Para poder aplicar o IVA nos termos normais às suas operações de locação de imóveis e, con-
sequentemente, deduzir o imposto suportado para a respectiva realização, a recorrente era obrigada a 
renunciar à isenção, nos termos do que dispunha o artigo 12.º do CIVA.

Não o tendo feito, não pode, por isso, deduzir o imposto suportado na aquisição do imóvel aqui 
em causa, não tendo, assim, direito ao reembolso que havia peticionado.

A impugnação deduzida não poderia, pois, proceder no que a esta liquidação se reporta, tal como 
se decidiu na decisão sob recurso.

5. Por último, alega ainda a recorrente que, quanto aos juros compensatórios, a liquidação não está 
fundamentada, e por isso é ilegal, nomeadamente porque não obedece ao disposto nos artigos 35.º e 77.º, 
n.ºs 1, 2 e 6 da LGT.

Mas, ainda aqui, improcede a alegação da recorrente.
É verdade que, nos termos dos artigos 35.º da LGT e 96.º (antes 89.º) do CIVA, só são devidos 

juros compensatórios quando, por facto imputável ao sujeito passivo, for retardada a liquidação de parte 
ou da totalidade do imposto devido ou a entrega de imposto a pagar antecipadamente, ou retido ou a 
reter no âmbito da substituição tributária, ou quando o sujeito passivo, por facto si imputável, tenha 
recebido reembolso superior ao devido.

E que, por força do que dispõe o n.º 9 do artigo 35.º da LGT, a liquidação em causa deve eviden-
ciar claramente o montante principal da prestação e os juros compensatórios, explicando com clareza 
o respectivo cálculo e distinguindo -os de outras prestações devidas.

Ora, no caso em apreço, a notificação da liquidação dos juros compensatórios impugnada faz 
expressa referência ao motivo que a determinou e o pressuposto em que assentou: “por ter sido re-
tardada a liquidação de parte ou da totalidade do imposto, por facto imputável ao sujeito passivo” 
(cfr. ponto 17 do probatório).

Ou seja, sabendo a recorrente que a AT lhe imputa o retardamento da liquidação do imposto, 
fica a mesma a conhecer, assim, as razões que a levaram a liquidar os juros em causa, os quais são 
devidos por força da lei, bastando -se esta com a imputação à contribuinte do retardamento da liqui-
dação ou do reembolso superior ao devido e sendo -lhe indiferente se a mesma o fez com dolo ou 
mera negligência.

Por outro lado, na fundamentação da mesma, consta ainda o imposto em falta sobre o qual inci-
diram os juros, o período em que os mesmos foram contabilizados e a taxa de juro aplicada.

Inexiste, por isso, a alegada falta de fundamentação.
E a decisão recorrida que deste modo entendeu nenhum reparo, por isso, merece.
IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Casimiro 
Gonçalves. 
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 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Prescrição da dívida exequenda. Dedução de impugnação judicial e prestação de 
garantia para efeitos de suspensão do processo de execução fiscal. Efeitos da ca-
ducidade da garantia.

Sumário:

 I —  De acordo com o disposto no artº 49º, n.º 1 da LGT, a instauração da impugnação 
interrompe a prescrição.

 II — Ainda de acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, na redacção anterior à Lei 
n.º 53 -A/2006, que o revogou “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”.

 III — Porém, este efeito suspensivo não tinha aplicação no caso de a paragem do processo 
de impugnação ter lugar quando o processo de execução fiscal já se encontrava 
suspenso por motivo de prestação de garantia pelos interessados, pois que, neste 
caso, por aplicação do n.º 1 do artº 169º do CPPT e do n.º 3 do artº 49º da LGT 
então em vigor, o prazo de prescrição legal se suspendia também em virtude da 
paragem do processo de execução fiscal.

 IV — Embora os recorrentes pudessem requerer a caducidade da garantia nos termos 
do artº 183º -A do CPPT – o que não fizeram – a declaração dessa caducidade não 
tinha qualquer influência na tramitação da execução fiscal, a qual se mantinha 
suspensa até ao trânsito em julgado da impugnação.

Processo n.º 563/11 -30.
Recorrente: Júlio Raimundo Pereira Fragoso e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Júlio Raimundo Pereira Fragoso e Maria José Costa Fragoso, com os demais sinais nos autos, 
vieram recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Braga que julgou improcedente a reclamação por 
eles deduzida contra a decisão do órgão da execução fiscal que indeferiu o seu pedido de declaração 
de prescrição da dívida exequenda, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) A sentença recorrida fez errónea aplicação do Direito aos factos dados como provados.
B) A dívida de imposto constituiu -se em 31 de Dezembro de 1997, data em que ocorreu o facto 

tributário.
C) No dia 18 de Dezembro de 2002, os ora Recorrentes apresentaram impugnação judicial da 

liquidação de imposto em dívida, pelo que o prazo de prescrição que havia começado a correr em l de 
Janeiro de 1999, interrompeu -se com a apresentação da impugnação, isto é após, 3 anos, 11 meses e 
18 dias (artigo 49.º, n.º l, da LGT e 34.º, n.º 3, do CPT).

D) O processo esteve parado, por facto não imputável aos então Impugnantes desde o dia 15 de 
Setembro de 2003 até ao dia 15 de Fevereiro de 2007.

E) O período de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo ocorreu antes 
da revogação do número 2 do artigo 49.º, pelo de acordo com o artigo 90.º da Lei n.º 53 -A/2006, esta 
norma continua a aplicar -se.

F) Assim, a partir do dia 16 de Setembro de 2003, retomou -se a contagem do prazo prescricio-
nal.

G) Com efeito, está consolidada na jurisprudência o entendimento que os efeitos desta interrupção 
não podiam ser decalcados da lei civil com inutilização do tempo decorrido até então mas antes se soma 
o tempo que decorrer após esse período ao tempo ao que tiver decorrido até à data da autuação.

H) Com efeito, desde a data do nascimento do facto tributário até à data em que foi apresentada 
a impugnação passaram 3 anos, 11 meses e 18 dias.

I) Depois, desde a data em que cessou a interrupção (i.e., desde 15 de Setembro de 2003) até 28 
de Setembro de 2007 passaram mais 4 anos e 13 dias.

J) O tempo que faltava para completar os 8 anos a que se refere a lei.
K) No dia 28 de Setembro de 2007 a divida prescreveu.
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L) Não colhe o argumento, de que, pelo facto de o processo de execução fiscal ter sido suspenso 
em virtude da prestação de garantia bancária nos termos do artigo 52º da LGT, 169 e 199º do CPPT, 
esteve igualmente suspensa a contagem do prazo de prescrição.

M) Para além de a prestação de garantia bancária e a consequente suspensão do processo de exe-
cução fiscal, não constituíam à data dos factos  - como aliás, não constituem hoje  - causa de suspensão 
da contagem do prazo prescricional nos termos do artigo 49.º n.º 3 da LGT, na sua redacção original.

N) Acresce que seguindo uma aplicação do direito em que a jurisprudência é unânime, a garantia 
caducou indubitavelmente e em 18 de Dezembro de 2005 não podendo desde essa data ser aproveitada 
a sua prestação para efeitos de obstar ao reconhecimento das garantias do contribuinte em matéria de 
decurso de prazo, vide prescrição, sob pena das mais aberrantes situações no plano jurídico tributário 
e com grave prejuízo da certeza e segurança jurídicas.

Nestes termos e nos melhores de Direito que V. Ex.cia por certo suprirá, deve a sentença recor-
rida ser revogada, considerando -se procedente o pedido formulado pelos ora Recorrentes sem sede de 
reclamação judicial, nomeadamente:

a) reconhecendo -se a prescrição da dívida em discussão nos presentes autos; e
b) reconhecendo -se a caducidade da garantia prestada no âmbito do processo de execução fiscal 

que lhe está subjacente.
2. O MºPº emitiu o parecer de fls. 180 no qual se pronunciou pela improcedência do recurso.
3. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
A) O processo de execução fiscal n.º 0329 -02/101340.8, foi autuado em 2002.12.17, no Serviço 

de Finanças de Serpa, contra Júlio Raimundo Pereira Fragoso;
B) Tem por base;
a. Certidão de dívida n.º 2002/116756, emitida em 2002.11.21, que atesta que Júlio Raimundo 

Pereira Fragoso e Maria José Costa Ribeiro Pereira Fragoso, são devedores de € 185 989,29, acrescido 
de €29 605,42 de juros, de IRS do exercício de 1997, com pagamento voluntário até 2002.10.07; mais 
atesta que são devidos juros de mora contados a partir de 2002.10.08;

C) Em 2002.12.18, no Tribunal Tributário de 1ª Instância de Beja, deu entrada impugnação judicial 
da liquidação n.º 52323197711, de IRS do exercício de 1997;

a. Estes autos estiveram sem movimento entre 2004.03.18 e 2005.11.26;
b. Em 2007.02.15, foi proferida sentença que julgou improcedente a impugnação, confirmada 

por Ac. TCAS de 2009.02.10;
D) Em 2003.03.20, no processo de execução fiscal n.º 0329 -02/101340.8, foi prestada a garantia 

bancária n.º 125 -02 -0370233, até ao montante de € 283 240,99, sobre o Banco Comercial Português, 
SA;

E) Através do ofício n.º 2181, de 2010.11.12, os executados foram notificados para, no prazo de 
15 dias, procederem ao pagamento da dívida e de que, findo aquele prazo, a execução prosseguiria os 
seus termos legais, nomeadamente através do accionamento da garantia bancária n.º 125 -02 -0370233, 
prestada pelo Banco Comercial Português, SA, ou com a penhora de bens;

F) Em 2010.11.18, os Executados requereram a declaração de prescrição da dívida exequenda e 
em consequência o não accionamento da garantia bancária;

G) Em 2010.12.16, foi proferido o despacho reclamado, em que o Chefe de Finanças indeferiu 
o requerido, não reconhecendo a prescrição da dívida por não ter decorrido ainda o prazo previsto no 
artigo 48º da Lei Geral Tributária

H) Deste despacho transcreve -se:
a. Face ao proposto na informação que antecede, importa pois decidir, termos em que deter-

mino:
l. Não reconhecer a prescrição da dívida exequenda, em virtude de não ter decorrido ainda o prazo 

previsto no artigo 48º da Lei Geral Tributária;
ii. Não reconhecer a caducidade da garantia, em virtude da incompetência deste órgão para tal 

decisão;
b. (...);
I) Da referida informação extracta -se:
a. (...);
b. A dívida em causa respeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, do ano de 

1997, importando antes do mais determinar qual a norma legal que regula a contagem do prazo de 
prescrição

c. Pela aplicação do disposto no artigo 34º CPT (...), visto tratar -se de dívida de IRS (imposto 
periódico), a contagem do prazo iniciar -se -ia em 1998.01.01 e terminaria em 2007.12.31;

d. Aplicando -se o artigo 48º da LGT (...), iniciar -se -ia a contagem do prazo na data de entrada em 
vigor da Lei Geral Tributária (1999.01.01), a prescrição ocorreria em 2007.01.01. razão pela qual (...), 
se me afigura que a norma a aplicar na situação concreta é a do artigo 48º da LGT;
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e. Mas, para aferir da prescrição importa abordar as normas sobre a interrupção e suspensão do 
prazo prescricional (...)’,

f. (...);
g. Ora, os executados deduziram em 2002.12.18 (...) uma impugnação, solicitando em 2003.01.21, 

a suspensão do processo executivo, nos termos previstos nos artigos 169º e 199º do CPPT, razão pela 
qual o processo executivo esteve legalmente suspenso e como tal também esteve suspenso o prazo pres-
cricional até à data de trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo 
Sul (...) notificado aos impugnantes em 2009.05.21;

h. Parece -me assim que interrompida a prescrição pela citação em 2002.12.19 e suspensa a con-
tagem do prazo da mesma prescrição pela dedução da impugnação em 2002.12.18, a dívida não se 
encontra prescrita;

i. Por requerimento apresentado em 2010.11.29 (...) [vieram] os executados solicitar (...) a decla-
ração de caducidade da garantia n.º 125 -02 -0370233 (...);

j. (...) a declaração de caducidade da garantia não é oficiosa  - verifica -se a requerimento do in-
teressado, mas não só  - o órgão competente para a declaração dessa mesma caducidade é o Tribunal 
tributário de 1ª Instância onde estiver pendente o processo de impugnação;

k. Mas, mais ainda se dirá que, determinando os normativos anteriores que a caducidade da 
garantia não é oficiosa, necessitando ser requerida para ser declarada, não tendo esta sido requerida 
antes da revogação do artigo 183º -A do CPPT, com efeitos a 2007.01.01, afigura -se -me carecer de 
fundamentação legal o pedido apresentado;

J) Este despacho foi comunicado aos Executados através do ofício n.º 2563 de 2010.12.16;
K) E, em 2010.12.31, no Serviço de Finanças de Serpa deu entrada a presente reclamação.
4. Cabe agora decidir.
5. A única questão a apreciar no presente recurso é a de saber se a dívida exequenda se encontra 

ou não prescrita.
O despacho do órgão da execução fiscal e a sentença recorrida decidiram que tal prescrição não 

havia ainda ocorrido, dada a interrupção determinada pela instauração da impugnação judicial em 
18.12.2002.

Por outro lado, a paragem do processo de impugnação por mais de um ano por motivo não imputável 
aos recorrentes é irrelevante para o caso, uma vez que, quando esse prazo de um ano se completou, a 
execução se encontrava suspensa por motivo imputável aos mesmos recorrentes que prestaram garantia 
para obter a suspensão deste processo.

Vejamos então.
5.1. Dado que o facto tributário ocorreu em 1997, era então aplicável, em matéria de prescrição, 

o disposto no artº 34º, n.º 1 do CPT que consagrava um prazo de 10 anos de prescrição.
Porém, com a entrada em vigor da LGT em 01.01.1999, este prazo passou para oito anos (artº 48º, 

n.º 1).
Sendo assim, estamos perante uma sucessão de leis no tempo, havendo que recorrer ao disposto no 

artº 297º, n.º 1 do Código Civil que estabelece o seguinte: “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”.

Temos então que apurar qual o prazo aplicável, se o do CPT, se o da LGT.
De acordo com o artº 34º, n.º 2 do CPT, o prazo de prescrição começa a correr a partir do início 

do ano seguinte ao da verificação do facto tributário. Sendo assim, esse prazo começou a correr a partir 
de 01.01.1998 e terminaria em 31.12.2007.

Já no caso da LGT, o prazo de oito anos é contado a partir de 01.01.1999, por força do n.º 1 do 
artº 297º acima citado, pelo que terminaria em 01.01.2007. Sendo assim, é este o prazo a aplicar à 
prescrição no caso dos autos.

5.2. Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, “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” (Acórdão de 30.03.2011, proferido no Processo n.º 0235/11).

Deste modo, a instauração da execução em 17.12.2002, não interrompeu a prescrição, uma vez 
que o artº 49º, n.º 1 da LGT apenas atribui efeito interruptivo à citação e não à mera instauração da 
execução.

Porém, tal interrupção ocorreu por força da instauração da impugnação judicial em 18.12.2002 (artº 49º, 
n.º 1 citado). E este facto interruptivo, tal como resulta do acórdão transcrito, tem dois efeitos:

a) Um instantâneo – eliminação do período de tempo anterior à sua ocorrência;
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b) Um duradouro – impede o 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.

É certo que o artº 49º, n.º 2 da LGT, em vigor à data dos factos determinava 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” e que a impugnação esteve sem movimentação entre 18.03.2004 
e 16.11.2005, por motivo não imputável aos recorrentes.

Porém, nessa data a execução encontrava -se já suspensa em virtude da prestação de garantia por 
parte dos recorrentes em 20.03.2003 (v. alínea D) do probatório supra).

Neste caso a paragem do processo de execução é imputável aos recorrentes pelo que não pode 
funcionar o disposto no artº 49º, n.º 2 da LGT, tal como se concluiu no mesmo aresto acima citado: “A 
paragem do processo de execução fiscal em consequência de dedução de impugnação 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)”.

E, assim, como também se concluiu no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 25.05.2011, profe-
rido no Processo n.º 0298/11, “Se a execução se encontrar suspensa em virtude de a impugnante ter 
requerido a suspensão com prestação de garantia já anteriormente à paragem do processo, não releva 
para efeitos de prescrição o prazo posterior àquele ano”.

Deste modo, por aplicação das disposições conjugadas dos artºs 169º, n.º 1 do CPPT e 49º, nº. 3 
(este na redacção dada pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho), o prazo de prescrição legal suspende -se 
por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude da impugnação judicial instaurada 
em 18.12.2002.

E, de acordo com o que acima ficou dito, este prazo só voltou a correr a partir do trânsito em jul-
gado da decisão proferida na impugnação. Sendo certo que o Acórdão do TCAN só foi notificado aos 
recorrentes em 12.05.2009 (v. alínea j) do probatório) é por demais evidente que ainda não decorreram 
os oito anos previstos na lei para a prescrição.

5.3. Invocam os recorrentes que a impugnação esteve parada por mais de um ano por motivo que 
não lhes é imputável. Ora, como atrás se referiu, essa paragem ocorreu quando o processo de execução 
já se encontrava suspenso por iniciativa dos recorrentes que prestaram garantia a fim de aguardar a 
decisão na impugnação judicial. Deste modo, sendo certo que em virtude da dedução da impugnação 
e da prestação da garantia, o credor se viu impedido legalmente de cobrar a dívida, tal facto não conta 
para efeitos de prescrição, já que a lei refere expressamente que “o prazo de prescrição legal suspende-
-se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude da impugnação judicial “(artº 
49º, n.º 3 da LGT).

5.4. Referem ainda os recorrentes nas conclusões L) a N) das suas alegações que, à data dos 
factos, a prestação da garantia e a consequente suspensão do processo de execução não determinavam 
a suspensão do prazo de prescrição.

Por outro lado, tendo a garantia caducado em 18.12.2005, esta não poderia ser aproveitada para 
efeitos de obstar ao reconhecimento das garantias do contribuinte em matéria do decurso do prazo de 
prescrição.

Ora, como já cima se referiu, o entendimento acima exposto resulta das disposições combinadas 
dos artºs 169º, n.º 1 do CPPT e 49º, n.º 3 da LGT, que determinavam, respectivamente, o seguinte:

“1. A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, impugna-
ção judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda… desde que 
tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a 
penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o que será informado no processo 
pelo funcionário competente”.

“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”.

Em face da clareza destas normas, a tese da recorrente não pode proceder.
E é irrelevante que a garantia tenha caducado, pois que, apesar disso, a suspensão do processo de 

execução manteve -se. A caducidade da garantia era estabelecida em benefício do contribuinte, apenas 
para lhe evitar maiores despesas quando o processo ou o procedimento se prolongassem para além de 
determinado prazo, sem motivo que lhe fosse imputável. Porém, o efeito que a garantia visava produzir 
mantém -se, tal como se concluiu no Acórdão de 31.01.2008 deste Supremo Tribunal, proferido no Pro-
cesso n.º 021/08 onde se escreveu, para além do mais, que “… ao abrigo do artigo 183.º -A do CPPT, o 
qual só é aplicável às situações em que tenha sido efectivamente prestada uma garantia, permitindo -se 
ao interessado obter a declaração da sua caducidade, sem perder o efeito suspensivo da execução, se a 
reclamação graciosa não for decidida no prazo de um ano.”
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De qualquer forma, tal como se refere no despacho reclamado e na decisão recorrida, a declaração 
de caducidade não era de conhecimento oficioso e nunca a mesma foi requerida, pelo que a tese dos re-
correntes nunca seria de atender, nesta parte, pois que nunca foi declarada a caducidade da garantia.

5.5. Na parte final das suas alegações vieram os recorrentes pedir o reconhecimento da caducidade 
da garantia prestada no âmbito do processo de execução fiscal que lhe está subjacente. Ora, a declaração 
dessa caducidade tem de ser feita, pelo meio próprio, no tribunal tributário, não cabendo aqui, em sede 
do recurso, o seu conhecimento.

Sendo assim, improcedem todas as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
6. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso e confirma -se a decisão recorrida.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos

Sumário:

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

 II — A importância fundamental da questão há -de resultar quer da sua relevância jurí-
dica quer social, aquela entendida não num plano meramente teórico mas prático 
em termos da utilidade jurídica da revista; e esta, em termos da capacidade de 
expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.

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

 IV — Não concretiza tais postulados a análise de questão referente à interpretação do 
art. 89 -A da LGT, com uma componente factual específica, essencialmente mutável 
de caso para caso, e consequentemente sem o nível de abstracção suficiente que 
assegure a susceptibilidade de repetição, a se, em casos futuros, a qual ademais, 
não se mostra eivada de dificuldades interpretativas incomuns.

Processo n.º 568/11 -30.
Recorrente: Ana Maria Botelho Maia Gonçalves e Outro.
Recorrido: Director de Finanças de Lisboa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Ana Maria Botelho Maia Gonçalves e François Stéphane Bogacz, vêm, nos termos do art. 150.º 
do CPTA, interpor recurso de revista do acórdão do TCAS, de 23 -03 -11, a fls. 273 e segs., que negou 
provimento ao que interpusera da sentença, que, por sua vez, julgou improcedente a impugnação judicial 
que deduzira contra decisão de avaliação da matéria colectável por métodos indirectos, em sede de IRS 
relativo a 2006, nos termos do art. 89 -A da LGT.

Fundamentou -se a decisão, em síntese, e no que ora interessa, em que os impugnantes não con-
seguiram efectuar a prova, que lhes competia, relativamente à data da aquisição do imóvel, de factos 
concretamente identificados sobre a origem dos seus meios financeiros próprios, através, nomeadamente, 
de registos bancários conclusivos, prova que terá de ser idónea e demonstrativa dos factos que alegam, 
no caso dos autos, “de que eram titulares de € 700.000 disponíveis na data da aquisição do imóvel 
(24/3/2006 …), para além do dinheiro pedido emprestado ao “Banco de Investimento Imobiliário, S.A”.

Os recorrentes formularam as seguintes conclusões:
1. Com o presente recurso pretende -se que o Supremo Tribunal Administrativo se pronuncie 

sobre a prova que impende sobre os sujeitos passivos, no âmbito de processos de avaliação da matéria 
colectável por método indirecto, ao abrigo do disposto no artigo 89º -A da LGT.
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2. A apreciação do presente recurso não está adstrita ao caso em concreto e às suas especificidades 
próprias, sendo antes uma questão premente e aplicável a um inúmero conjunto de situações em que, 
na opinião da administração tributária, se revele necessário o recurso à avaliação da matéria colectável 
por método indirecto, resultando, desta forma, a relevância jurídica e social desta questão.

3. Atendendo às constantes mutações do direito fiscal e à complexidade que o cumprimento integral 
das obrigações associadas à tributação sobre o rendimento, bem como as diversas obrigações acessórias 
a ela associadas, o recurso à avaliação da matéria colectável por método indirecto dos sujeitos passivos, 
tem sido uma constante sendo, inequivocamente, um dos mecanismos que a administração tributária 
lançará mão com maior insistência.

4. A admissão do presente recurso revela -se também claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito, em concreto do n.º 3 do artigo 89º -A da LGT, porquanto a administração tributá-
ria violando o preceito acima citado, impõe ao sujeito passivo a demonstração da origem da fonte da 
manifestação de fortuna, a demonstração dos fluxos financeiros havidos, bem como a demonstração 
da sua capacidade financeira no exacto momento da concretização do custo e o meio de pagamento 
utilizado.

5. Nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 89º -A da LGT, ao sujeito passivo incumbe a de-
monstração da fonte da sua manifestação de fortuna, a capacidade financeira desta e, por fim, que tais 
rendimentos não tinham que ter sido declarados no ano que estiver a ser inspeccionado.

 6. Em processo de avaliação da matéria colectável por método indirecto, impende sobre os su-
jeitos passivos a prova de que era outra a fonte das manifestações de fortuna, a prova da capacidade 
financeira dessa mesma fonte de rendimento e, por fim, que tais rendimentos não tinham que ter sido 
declarados no ano em crise.

7. A exigência ao sujeito passivo da demonstração da origem da fonte da manifestação de fortuna, 
dos fluxos financeiros havidos, bem como da sua capacidade financeira no exacto momento da con-
cretização do custo e o meio de pagamento utilizado, resulta numa violação do escopo do artigo 89º -A 
da LGT.

TERMOS EM QUE deve ser dado provimento ao presente recurso, sendo revogadas as decisões 
proferidas pelas instâncias, mormente o Acórdão recorrido e consequentemente anulado a decisão de 
avaliação da matéria colectável por método indirecto em causa nos autos, com o que se fará, como 
sempre, inteira e sã,

JUSTIÇA!
E contra -alegou a Fazenda Pública, concluindo, por sua vez:
I. Inconformados com o douto Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, vêm os 

Recorrentes interpor recurso de Revista ao abrigo do art.º 150.º do CPTA, com vista ao estabelecimento 
de uma base sobre a interpretação do artigo 89 -A, da LGT, invocando para o efeito a necessidade do 
recurso para uma melhor aplicação do direito, estando em causa a violação de lei substantiva, e que a 
exigência da demonstração da origem da fonte da manifestação de fortuna resulta numa clara violação 
do escopo da norma em apreço.

II. Desde logo, impõe -se justamente reiterar que o presente recurso de revista, interposto para 
o STA nos termos do disposto no art. 150º do CPTA, não deve ser admitido no caso sub judicio, por-
quanto, está em causa a apreciação de um recurso judicial que se insere no processo judicial tributário, 
que seguiu os termos do CPPT.

III. Aos processos em que é aplicável exclusivamente o CPPT, não parece curial aplicar -se o 
recurso de revista previsto no CPTA, apontando -se desde logo, como razão premente, a especificidade 
dos recursos estatuídos no âmbito do CPPT, os quais se reconduzem ao recurso a interpor para o STA, 
com fundamento em oposição de acórdãos, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 284.º do 
CPPT, e ao recurso para o STA, independente da alçada, em caso de mais de três sentenças com soluções 
opostas, segundo o n. 5 do Art 280º do referido diploma legal.

 IV. Pelo que, no caso em apreço, a interposição de recurso estaria veiculada ao recurso por oposição 
de julgados estatuído no disposto no art.º 284.º do CPPT, encontrando -se vedada a possibilidade de os 
Requerentes lançarem mão do recurso de revista, plasmado no art.º 150.º do CPTA.

V. Sem conceder, e no que contende à admissibilidade do recurso, prescreve o n.º 1 do art.º 150.º 
do CPTA, que 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 (veja -se a este propósito 
o consignado na Exposição dos Motivos do CPTA e Vieira de Andrade, in Justiça Administrativa, 7ª 
Edição, pag 426).

VI. Assim o art.º 150.º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância 
fundamental da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social, consubstanciando -se que a 
relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos 
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas uma relevância prática que tenha 
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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.” [cfr., por todos, o Acórdão da Secção do Contencioso Administrativo de 24 de Maio de 2005, 
Recurso n.º 579/05).

VII. Pretendendo a questão invocada pelos Recorrentes, contrapor duas vertentes relativamente 
ao ónus da prova em sede de aplicação de métodos indirectos para a fixação da matéria colectável, 
denota -se indubitavelmente  - da questão colocada  -, que não estamos perante questão de importância 
fundamental, seja pela sua importância jurídica, seja social.

 VIII. Na verdade, não se antolha qual seja essa importância jurídica, pois estamos perante uma 
questão que encontra pleno assentimento quer na sua ratio legis – prova de forma inequívoca que à data 
de aquisição em que se gerou a manifestação de fortuna, tinham rendimentos para adquirir o imóvel 
em causa –, quer na mens legislatori, no qual o legislador fiscal impôs, por questões de moralização 
do sistema e de eficácia no combate a fraude e à evasão fiscal, que a prova da capacidade aquisitiva se 
efectue no ano de aquisição, não obstante os rendimentos terem sido auferidos em anos anteriores.

IX. De igual modo, se retira com elevada clareza/do elemento literal consignado no n.º 3 do art.
º 89 -A da LGT, a comprovação por parte dos sujeitos passivos que à data da verificação das situações 
elencadas no n.º 4 do mesmo artigo e diploma, os rendimentos declarados correspondem à realidade 
e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou do acréscimo do património ou da despesa 
efectuada.

X. Permitir qualquer outra leitura, não só esvazia de conteúdo o disposto no artigo 89.º -A, n.º 3, 
como viola frontalmente o princípio da igualdade, na sua vertente do combate à fraude e evasão fiscal, 
que subjaz e norteia a tributação dos incrementos patrimoniais não justificados.

XI. Atento o exposto, não se descortina qual a importância jurídica da questão e também não se 
vê onde esteja a importância social relevante.

XII. Desde logo, não se concebe de que modo a questão suscitada pelos Recorrentes – ónus da 
prova da origem da fonte de manifestação de fortuna à data de aquisição –, assuma essa relevância 
social, tanto mais, que é manifesto até para o mais incauto dos intérpretes que a comprovação da origem 
da manifestação de fortuna, terá de ocorrer na data em que os bens foram adquiridos.

 XIII. Acresce ainda que, destinando -se o recurso de revista à apreciação de uma questão que, pela 
sua importância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, por estar em causa a expansão 
de uma controvérsia susceptível de ultrapassar os limites da situação singular, no caso sub judice os 
Recorrentes pretendem apenas atacar uma decisão proferida numa Questão singular e cuja importância 
apenas nesse caso releva, não apresentando dimensão jurídica e social nem susceptibilidade de propor-
cionar pela sua reapreciação neste recurso uma melhor aplicação e uniformização do direito.

XIV. Ora, também aqui inexiste relevância jurídica e social de que a lei faz depender a admissi-
bilidade do recurso.

XV. Quanto ao argumento da melhor aplicação do direito, cumpre realçar, que 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 (conforme se expendeu no Acórdão do STA de 30 de 
Maio de 2007 proferido no recurso n.º 0357/07 e ainda Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 
de 16.6.2010, proferido no recurso n.º 296/10).

XVI. A admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, e segundo 
a referida jurisprudência, quando, em face das características do caso concreto, ele revele seguramente a 
possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir 
em casos futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, 
ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como 
objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

 XVII. Face ao exposto, não se vê que, no caso concreto, se concretizem tais requisitos, quer pelo 
não reconhecimento de que a questão seja passível de se repetir em casos futuros, ou que a admissão 
do presente recurso possa contribuir para uma melhor aplicação e uniformização do direito, e muito 
menos que as decisões que foram proferidas quer na primeira instância quer no Venerando TCAS, fo-
ram ostensivamente erradas ou juridicamente insustentáveis, ou ainda que suscitem fundadas dúvidas, 
atendendo designadamente, a divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais.

XVIII. Ao contrário, as decisões recorridas mantêm -se dentro das soluções adequadas e plausíveis 
de direito, e não revelam qualquer erro manifesto ou grosseiro que torne justificável a intervenção do 
tribunal de revista (a este propósito veja -se o Acórdão de 10.12.2008, Proc. n.º 1067/08 e reflectindo sobre 
o mesmo ponto de vista os Acórdãos de 05.12.2007 Proc. n.º 971/07; de 03.04.2008 Proc. n.º 237/08; 
de 26.03.2009 Proc. n.º 290/09; de 18.06.2009 Proc. n.º 613/09; de 25.06.2009 Proc. n.º 620/09 de 
23.09.2009 Proc. n.º 745/09).

XIX. Em face da não verificação dos pressuposto de que depende a interposição do recurso de 
revista estatuídos no art.º 150.º do CPTA, não deverá o presente recurso ser admitido.
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XX. No que contende à matéria de facto, pretendem os Recorrentes pôr em causa os julgamentos 
factuais realizados pelas instâncias, alegando a contrariedade na apreciação da prova e nas conclusões 
efectuadas.

XXI. Prescreve o n.º 3 do art.º 150.º do CPTA, que o STA como tribunal de revista, se limita a 
aplicar o direito aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, não dispondo de poderes proces-
suais de modificação da decisão de facto (A este propósito veja -se Mário Aroso de Almeida e Carlos 
Alberto Fernandes Cadilha in 3ª Edição revista, 2010 pag. 984).

 XXII. Ora, constata -se das alegações de recurso, que as questões que os Recorrentes pretendem 
ver apreciadas estão, em grande medida, conexionadas com o julgamento em matéria de facto, e que 
pretendem ver reapreciado na revista.

XXIII. A actividade de fixação dos factos materiais, quando não está em causa a ofensa de dis-
posição expressa que exija certa espécie de prova para a existência de um facto ou que fixe a força de 
determinado meio de prova – o que não se mostra ser o caso – é da exclusiva competência dos tribunais 
com poderes de cognição no âmbito da matéria de facto (art.º 150.º n.º 4 do C.P.T.A).

XXIV. Logo, recorta -se que a reapreciação pretendida pelos Recorrentes obrigaria sempre a al-
teração da matéria de facto e sua reinterpretação em moldes que são também juízos de facto, pelo que 
é de concluir que não está configurada, quanto a esta controvérsia, questão que possa fundamentar a 
admissão do recurso de revista.

XXV. Realce -se ainda que as decisões anteriormente proferidas quer pelo Tribunal Central Ad-
ministrativo Sul, quer pelo Tribunal Tributário de Lisboa, valoraram e apreciaram cabalmente a prova 
produzida e a factualidade dos autos, sendo peremptórias que, relativamente à demonstração, por 
parte dos Recorrentes, dos fluxos financeiros que lhes permitiram ter capacidade contributiva à data 
da aquisição do imóvel em causa, não lograram os Recorrentes fazer tal prova, pelo que, improcedem, 
também aqui, os argumentos aduzidos pelos mesmos.

XXVI. Por último questionam os Recorrentes se a prova vertida no n.º 3 do art.º 89 -A da LGT, 
é aquela que de forma abrangente se circunscreve à demonstração da fonte, não recaindo a obrigação 
de apresentar todos os fluxos financeiros realizados e que levaram a tal aquisição ou que demonstrem 
a gestão financeira por si realizada.

XXVII. A questão suscitada pelos Recorrentes aparenta alguma contradição, ou seja, a demonstração 
da manifestação de fortuna terá sempre – implicitamente pelo menos – de ter por base a demonstração 
mediante os fluxos financeiros da capacidade contributiva dos sujeitos passivos à data da aquisição,

XXVIII. Se assim não fosse subverter -se -ia por completo a ratio legis da norma.
XXIX. Como bem sublinharam as doutas decisões, proferidas quer pelo TCAS quer pelo Tribunal 

Tributário de Lisboa, cabia aos Recorrentes fazer prova de que eram titulares da quantia de € 700.00,00, 
disponível à data da aquisição do imóvel, ou seja em 24.03.2006.

XXX. Tal ónus advém do regime de tributação das manifestações de fortuna, o qual impõe a com-
provação da origem dos meios financeiros e que seja efectuada prova objectiva desses meios, à data dos 
factos, nomeadamente através de registos bancários reportados à data da aquisição do imóvel.

XXXI. Tendo por base o regime legal que originou a decisão ora recorrida – sindicada face aos 
princípios da capacidade contributiva, da igualdade e da justiça tributária –, na presença de circunstâncias 
que, com um mínimo de razoabilidade, indiciem situações de evasão ou fraude fiscal, passa a recair 
sobre o contribuinte o ónus de provar que o rendimento declarado para efeitos de tributação corresponde 
à verdade, sob pena de estarem reunidos os pressupostos para aplicação de métodos indirectos (a este 
propósito veja -se o Acórdão do STA. de 28.01.2009, referente ao Proc. n.º 037/2009).

XXXII. Note -se que não se poderá admitir, como os Recorrentes alegam, que o ónus da prova dos 
rendimentos no ano da aquisição, se faça mediante uma mera presunção, presumindo -se que em anos 
anteriores eram titulares de rendimentos susceptíveis de provar capacidade aquisitiva do referido imóvel, 
suportada em documentos que titulam operações ocorridas há cerca de 3 e 7 anos, não comprovando 
se à data da aquisição do aludido imóvel ainda possuíam tal capacidade.

XXXIII. Com efeito, a mens legis estabelecida no art.º 89 -A da LGT, bem como a imposição 
consagrada no art.º 74.º da LGT e art.º 342.º do Código Civil, sindicam que é aos Recorrentes que in-
cumbe fazer prova de que à data dos factos eram titulares dos rendimentos, que lhe permitiram adquirir 
o imóvel, demonstrando a origem da fonte, mediante prova dos fluxos financeiros que atestem a sua 
capacidade contributiva e que levaram à aquisição do imóvel.

XXXIV.O afastamento cronológico entre a aquisição de manifestações de fortuna e os vários mo-
mentos de acumulação de capitais próprios, não pode inviabilizar a aplicação do disposto no art.º 89 -A 
da LGT, porquanto, impõe inelutavelmente, sob pena de se desvirtuar plenamente a ratio legis da 
norma, que os Recorrentes comprovem de forma inequívoca que à data de aquisição em que se gerou a 
manifestação de fortuna, tinham rendimentos não tributáveis para adquirir o imóvel em causa [veja -se 
o entendimento propugnado por Jorge Manuel Teixeira Gonçalves in Tributação das Manifestações de 
Fortuna III Pós Graduação em Direito Fiscal pag. 25)
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Nestes termos e nos mais de direito deverão V,ªs Ex,ªs julgar:
. a não admissibilidade do presente recurso de revista por, não se encontrarem preenchidos os 

requisitos elencados no art.º 150,º do CPTA;
. não apreciar as questões suscitadas pelos Recorrentes no âmbito da reapreciação da matéria de 

facto, por manifesta violação do n.º 3 e 4 do art.º 150,º do CPTA;
 · negar provimento ao presente recurso, pois o ónus da prova constante do disposto no n.º 3 do 

art.º 89 -A da LGT, contende com a demonstração por parte dos Recorrentes, da capacidade contributiva 
mediante prova dos fluxos financeiros, à data da aquisição.

O Exmo. Magistrado do MP emitiu parecer no sentido da admissibilidade do recurso.
Vejamos, pois:
Assim, quanto a à admissibilidade do recurso:
Concedendo -se que a questão não é inteiramente líquida, o certo é que o STA tem admitido, no 

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

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

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

jurisprudência, com funcionalidade semelhante ao previsto no artigo 284.º do CPPT.
E, por outro e mutatis mutandis, o seu artigo 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.

Por outro lado, 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 in-
teresses. 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; 
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ou permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

Ora, a hipótese dos autos não se compagina com tais pressupostos.
A questão que os recorrentes colocam ao tribunal é a de saber, em sede de ónus de prova e com 

referência ao art. 89 -A da LGT, se compete ao sujeito passivo demonstrar a origem da fonte da ma-
nifestação de fortuna, os fluxos financeiros havidos, a capacidade financeira no exacto momento da 
concretização do custo e do meio de pagamento utilizado, isto é, à data da aquisição (como se entendeu 
na sentença e no aresto recorrido); ou, pelo contrário, apenas tem de demonstrar a fonte da sua mani-
festação de fortuna e que tais rendimentos não tinham de ser declarados no ano em que esteve a ser 
inspeccionado (como pretendem os recorrentes).

Ora, dispunha, à época, o art. 89 -A da LGT:
Manifestações de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados
1  - Há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável quando falte a declaração de rendimentos 

e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna constantes da tabela prevista no n.º 4 ou quando 
declare rendimentos que mostrem uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao ren-
dimento padrão resultante da referida tabela.

2  - Na aplicação da tabela prevista no n.º 4 tomam -se em consideração:
a) Os bens adquiridos no ano em causa ou nos três anos anteriores pelo sujeito passivo ou qualquer 

elemento do respectivo agregado familiar;
b) Os bens de que frua no ano em causa o sujeito passivo ou qualquer elemento do respectivo 

agregado familiar, adquiridos, nesse ano ou nos três anos anteriores, por sociedade na qual detenham, 
directa ou indirectamente, participação maioritária, ou por entidade sediada em território de fiscalidade 
privilegiada ou cujo regime não permita identificar o titular respectivo.

c) Os suprimentos e empréstimos efectuados pelo sócio à sociedade, no ano em causa, ou por 
qualquer elemento do seu agregado familiar.

3  - Verificadas as situações previstas no n.º 1 deste artigo, bem como na alínea f) do artigo 87.º, 
cabe ao sujeito passivo a comprovação de que correspondem à realidade os rendimentos declarados 
e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou o acréscimo de património ou o consumo 
evidenciados.

4  - Quando o sujeito passivo não faça a prova referida no número anterior relativamente às 
situações previstas no n.º 1 deste artigo, considera -se como rendimento tributável em sede de IRS, a 
enquadrar na categoria G, quando não existam indícios fundados, de acordo com os critérios previstos 
no artigo 90.º, que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, o rendimento padrão 
apurado nos termos da tabela seguinte: 

Manifestações de Fortuna Rendimento padrão

1 — Imóveis de valor de aquisição igual ou superior 
a € 250 000.

20 % do valor de aquisição.

2 — Automóveis ligeiros de passageiros de valor 
igual ou superior a € 50 000 e motociclos de 
valor igual ou superior a € 10 000.

50 % do valor do ano de matrícula com o abati-
mento de 20 % por cada um dos anos seguin-
tes.

3 — Barcos de recreio de valor igual ou superior 
a € 25 000.

Valor no ano de registo, com o abatimento de 20 % 
por cada um dos anos seguintes.

4 — Aeronaves de turismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . Valor no ano de registo, com o abatimento de 20 % 
por cada um dos anos seguintes.

5 — Suprimentos e empréstimos feitos no ano 
de valor igual ou superior a € 50 000.

50 % do valor anual.

 5  - No caso da alínea f) do artigo 87.º, considera -se como rendimento tributável em sede de IRS, a 
enquadrar na categoria G, quando não existam indícios fundados, de acordo com os critérios previstos 
no artigo 90.º, que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, a diferença entre o 
acréscimo de património ou o consumo evidenciados e os rendimentos declarados pelo sujeito passivo 
no mesmo período de tributação.

6  - A decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto constante deste artigo é 
da exclusiva competência do director -geral dos Impostos, ou seu substituto legal, sem possibilidade 
de delegação.
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7  - Da decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto constante deste artigo cabe 
recurso para o tribunal tributário, com efeito suspensivo, a tramitar como processo urgente, não sendo 
aplicável o procedimento constante dos artigos 91.º e seguintes.

8  - Ao recurso referido no número anterior aplica -se, com as necessárias adaptações, a tramitação 
prevista no artigo 146.º -B do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

9  - Para a aplicação dos n.os 3 a 4 da tabela, atende -se ao valor médio de mercado, considerando, 
sempre que exista, o indicado pelas associações dos sectores em causa.

Nos autos, está, pois, em causa a interpretação do inciso legal constante daquele n.º 3: “a com-
provação de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das 
manifestações de fortuna ou o acréscimo de património ou o consumo evidenciados.”.

Todavia, a questão colocada tem uma componente factual específica, concretizada nos fluxos finan-
ceiros referidos, essencialmente mutáveis de caso para caso e que, consequentemente, não permitem a 
sua repetição, em termos de questão abstracta, configurável, nos seus precisos termos, em casos futuros.

Não se trata, pois, de uma questão de direito, sem interferência factual, que possa ser colocada 
ao tribunal, em qualquer caso, a se, isto é, como específica questão de direito, sejam quais forem os 
factos que lhe subjazem.

Ora, tal remise prejudica irremediavelmente a sua relevância jurídica e social, e consequentemente 
a sua importância fundamental, relevância que tem de ser prática e objectiva, em termos de capacidade 
de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.

Como acima se referiu, no recurso previsto no predito art. 150, a subordinante não é propriamente 
a solução concreta do caso subjacente, não é, a se, a tutela jurisdicional devida aos impugnantes, – já 
concretizada na decisão das instâncias.

Por isso que, em termos da clara necessidade de uma melhor aplicação do direito, o caso concreto 
há -de revelar, pelas suas características, a possibilidade de concretizar um tipo bem caracterizado, 
claramente repetível no futuro.

Só assim se dá guarida ao augúrio legal da revista excepcional.
Por outro lado, não se conhece divergência jurisprudencial sobre o caso, que justifique a admissão 

do recurso.
Igualmente, não se vê que a hipótese dos autos consinta dificuldades interpretativas incomuns, 

atento, desde logo, o escopo legal de evicção da fraude e evasão fiscal, norteado pelo princípio da 
capacidade contributiva, em termos da tributação de rendimentos patrimoniais não justificados – cfr o 
Ac. do STA de 05 -05 -2011 rec. 0321/11.

Termos em que, à míngua dos pressupostos referidos no n.º1 do art. 150 do CPTA, se acorda em 
não admitir o recurso.

Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Recurso excepcional de revista. Relevância jurídica da questão. Melhor aplicação do 
direito. Nulidades da citação dos responsáveis subsidiários.

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 
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.
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 IV — Concretiza tais pressupostos a questão de saber se o regime de arguição de nuli-
dades da citação perante o órgão de execução fiscal apenas deve ser aplicado às 
nulidades que derivam da inobservância de formalidades da citação que têm a ver 
com o processo de execução fiscal e não às relativas à notificação da liquidação 
e sua fundamentação exigida para a citação de responsáveis subsidiários pelo 
n.º 4 do artigo 22.º da LGT (às quais será aplicável o regime de sanação previsto 
no artigo 37.º do CPPT, estando aí afastada a possibilidade de tal falta constituir 
nulidade de citação).

Processo n.º 569/11 -30.
Recorrente: Eduardo Manuel Cabral Tavares Carvalho e Outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Eduardo Manuel Cabral Tavares Carvalho e José Carlos Silva Branquinho, com os sinais dos 
autos, não se conformando com o acórdão do TCAS de 8/4/2011, dele vêm recorrer para este Tribunal, 
ao abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, formulando as seguintes conclusões:

1. A admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar quando, em face das caracte-
rísticas do caso concreto, ele revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo 
uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros, e cuja decisão nas instâncias 
seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou quando suscite fundadas dúvidas, no-
meadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e 
instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como objectivamente útil a intervenção 
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

2. In casu, encontramo -nos perante uma matéria que suscita fundadas dúvidas, tendo a mesma origi-
nado uma divisão na jurisprudência e na doutrina, gerando incerteza e instabilidade na resolução de litígios.

3. Tal instabilidade, maxime ao nível jurisprudencial – quanto à questão de saber se o regime de 
arguição de nulidades da citação perante o órgão da execução fiscal apenas deve ser aplicado às nulidades 
que derivam da inobservância de formalidades da citação que têm a ver com o processo de execução 
fiscal e não às relativas à notificação da liquidação e sua fundamentação exigida para a citação de 
responsáveis subsidiários (às quais será aplicável o regime de sanação previsto no art.º 37.º do CPPT, 
estando aí afastada a possibilidade de tal falta constituir nulidade de citação) – é de molde a justificar 
a requerida revista para melhor aplicação do direito, porquanto o esclarecimento dos meios adequados 
de reacção à actividade administrativa não só assume uma importância vital para a defesa do Estado de 
direito, como também não podem essas formas de reacção permanecer indefinidas e sujeitas a flutuação 
jurisprudencial, sob pena dos particulares não saberem como hão -de fazer valer os seus direitos: se 
actuam de acordo com uma jurisprudência estabilizada são surpreendidos com uma decisão como a 
recorrida, se tivessem actuado como pressuposto na decisão recorrida, mas tivessem apenas recorrido 
em matéria de direito para o Supremo Tribunal Administrativo, decerto que esse Colendo Tribunal teria 
mantido a jurisprudência anterior e a pretensão dos particulares igualmente cairia por terra.

4. Esta instabilidade ao nível da resolução dos litígios gera um estado de incerteza e dúvida 
que, dizendo respeito aos meios de reacção à actividade administrativa com repercussões ao nível da 
possibilidade de defesa jurisdicional dessa actividade, não é tolerável num Estado de direito; designa-
damente, in casu, onde os recorrentes actuaram em juízo pressupondo uma jurisprudencialmente dada 
interpretação da lei e são surpreendidos com uma interpretação contrária da qual resulta que o meio 
processual adoptado não comporta a apreciação da questão da nulidade da citação dos responsáveis 
subsidiários quanto à exigência de notificação das liquidações e suas fundamentações, que estariam 
sujeitas ao regime da sanação previsto no artigo 37.º do CPPT.

5. Crê -se, por isso, estarem preenchidos os pressupostos determinantes da admissibilidade do 
recurso previsto no artigo 150.º do CPTA.

6. O acórdão recorrido entendeu que: “As nulidades da citação devem ser arguidas perante o 
órgão da execução fiscal, podendo ser deduzida reclamação nos termos do art.º 276.º do CPPT, se 
a arguição for indeferida. Este regime, porém, 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 de notificação da liquidação e a sua fundamentação, exigida pelo art.º 22.º, n.º 4, da 
LGT, para a citação de responsáveis subsidiários e solidários. Na verdade, a impugnação da liquidação 
com que estão conexionados estes requisitos da citação de responsáveis solidários subsidiários é feita 
fora do processo de execução fiscal, através do processo de impugnação judicial, pelo que 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.
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No que concerne à falta de inclusão na citação da fundamentação da liquidação, também exigida 
por aquele n.º 4 do art.º 22.º da LGT, será aplicável o regime de sanação previsto no art.º 37.º do CPPT, 
pelo que estará afastada a possibilidade de tal falta constituir falta da citação”.

7. Tal posição encontra -se em clara dissonância com o decidido noutros arestos, também de 
tribunais superiores, designadamente: o acórdão desse Supremo Tribunal Administrativo de 19 de 
Janeiro de 2011 (processo 01014/10) e com o acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
tirado no Processo n.º 00599/07 http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/
5ª8a9e1800e282f08025745f004c8c6e?OpenDocument.

8. O entendimento exposto pelo Tribunal a quo alarga demasiado e sem convincente (e muito 
menos, explícito) suporte legal o espectro de tal diversidade.

9. É que, sendo viável a operação, por parte do citando, de diferentes formas de defesa, o acto 
genético não deixa de ser a comum citação, que, no âmbito do procedimento e processo tributários, 
apresenta a particularidade de se destinar “a dar conhecimento ao executado de que foi proposta contra 
ele determinada execução ou a chamar a esta, pela primeira vez, pessoa interessada (grifamos)” – cfr. 
art.º 35.º, n.º 2 CPPT.

10. Ou seja, trata -se de um acto umbilicalmente ligado ao processo de execução fiscal, mas 
que pode dirigir -se a pessoas diversas do executado, não fazendo sentido que a estas sejam vedadas, 
cerceadas, formas de contestação, a irregularidades, a não cumprimento de formalidades legais, que 
contenha, iguais às facultadas aos executados stricto sensu.

11. Por outro lado, a pronúncia relevada afigura -se -nos não se compatibilizar, conveniente e logi-
camente, com a vontade do legislador em eleger a citação dos responsáveis subsidiários como um dos 
factos, taxativamente, marcantes do início da contagem do prazo de impugnação judicial – art.º 102.º, 
n.º 1, alínea c) CPPT, possível de apresentar por estes.

12. Podendo os responsáveis subsidiários, no seguimento de uma citação em processo de execução 
fiscal, deduzir oposição a esta, bem como, alternativa ou cumulativamente, apresentar impugnação, 
resultaria numa incongruência do sistema legal a eventualidade de, com base no mesmo acto de cita-
ção, conseguirem anulá -lo por motivos, formalidades, relacionadas com o processo de execução fiscal, 
enquanto, por não o poderem fazer apoiados em razões relativas às liquidações, se esvaía o período 
disponibilizado por lei para questionar a legalidade destas.

13. Acresce que, a solução em crise não é a que melhor acautela e satisfaz as indisfarçáveis pre-
ocupações do legislador no sentido de conferir uma especial couraça, uma particular matriz, à citação 
dos devedores subsidiários, quando exige, expressamente, que a mesma revista a modalidade de pes-
soal – art.º 191.º, n.º 3 CPPT, bem como que contenha e inclua os dados, específica e privativamente, 
positivados nos art.ºs 22.º, n.º 4 e 23.º, n.º 4 LGT.

14. Não permitir alcançar a nulidade da citação por inobservância de tão bem identificadas for-
malidades seria retirar eficácia à tutela dos interesses que as mesmas visam salvaguardar.

15. A falta de indicação da natureza das liquidações, se adicionais, oficiosa ou emitidas com 
base nos elementos declarados pela devedora originária, bem como dos respectivos fundamentos, 
não permitem o cumprimento desse desiderato fundamental, redundando em prejuízo para a defesa 
dos recorrentes, pois que a inclusão dos mencionados requisitos previsto na lei poderia facilitar ao 
citado a sua defesa, designadamente, a dedução de impugnação – graciosa ou contenciosa – contra as 
liquidações, sabido que a impugnação depende, essencialmente, do conhecimento do discurso formal 
fundamentador do acto.

16. As nulidades da citação que decorram da inobservância de formalidades da notificação da 
liquidação e sua fundamentação exigida pelo art.º 22.º, n.º 4 da LGT, devem ser arguidas perante o 
órgão da execução fiscal, cabendo reclamação da decisão que as indeferir, não sendo aplicável, quanto 
nesta sede, o disposto no artigo 37.º do CPPT.

Contra -alegando, veio a Representante da Fazenda Pública dizer que o presente recurso não deverá 
ser admitido por não se encontrarem preenchidos os pressupostos previstos no n.º 1 do artigo 150.º 
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, pelo que 
deverá ser rejeitado por inadmissível e, em qualquer caso, considerado improcedente.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido da inaplicabilidade do 
recurso de revista no contencioso tributário e, sem prescindir, não se pronuncia sobre o mérito do recurso 
porque a relação jurídico -material controvertida não revelar qualquer ameaça a direitos fundamentais 
dos cidadãos, lesão de interesses públicos especialmente relevantes ou de algum dos valores ou bens 
referidos no art.º 9.º, n.º 2 do CPTA.

Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostra -se assente a seguinte factualidade:
a. A citação da reversão do reclamante Eduardo Manuel Cabral Tavares de Carvalho foi expedida 

em 17/9/2010 – cfr. fls. 19/21.
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b. A citação da reversão do reclamante José Carlos Silva Branquinho foi expedida em 17/9/2010 – 
cfr. fls. 25/29.

c. Consta em ambas as citações “fundamentos da reversão” [inexistência ou insuficiência dos bens 
penhoráveis do devedor principal e responsáveis solidários, sem prejuízo do benefício da excussão 
(art.º 23/2 da LGT)] [Dos administradores, directores ou gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda 
que somente de facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas ou entidades fiscalmente 
equiparadas, por não terem provado não lhes ser imputável a falta de pagamento da dívida, quando o 
prazo legal de pagamento/entrega da mesma terminou no período de exercício do cargo, art.º 24/1b da 
LGT] – cfr. fls. 19/25 e 22/25.

d. Consta de ambas as citações a identificação do montante da dívida em cobrança coerciva e do 
processo principal da execução fiscal 12792010015685 – cfr. fls. 19/21 e 22/25.

e. Consta do teor da informação de fls. 26 que “as reversões têm como objectivo a associação dos 
revertidos à originária devedora como medida cautelar para cobrança da dívida”.

f. Consta do teor da informação de fls. 26 que os revertidos Eduardo Manuel Cabral Tavares 
Carvalho e José Carlos Silva Branquinho “suscitaram a nulidade das citações da reversão efectuada a 
coberto dos ofícios n.ºs 4212 e 4213 de 17 de Setembro de 2010, nos termos do art.º 160.º do CPPT 
utilizados para citação das reversões da dívida constante do processo executivo 127920100005685, do 
montante de € 212.320,59 (…)”.

g. Constam anexos aos ofícios das citações de fls. 18 e 22 os documentos de fls. 20 e 24, com o 
print de uma ficha informática da secção de “justiça tributária”, com a referência numérica, dos números 
de processo, da proveniência, da indicação do número da certidão, da identificação do documento de 
origem, período de tributação, data limite de pagamento voluntário, indicação do tributo, tipo e valor”.

h. O teor do despacho do chefe do sf de Seia de 4/11/2010 – cfr. fls. 96 do PE apenso.
III – Vem o presente recurso interposto do acórdão do TCAS de 8/4/2011, proferido a fls. 276/289, 

ao abrigo do artigo 150.º do CPTA, alegando, em síntese, os recorrentes encontrarmo -nos perante uma 
matéria que suscita fundadas dúvidas, tendo a mesma originado uma divisão na jurisprudência e na 
doutrina, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, de molde a justificar a requerida 
revista para melhor aplicação do direito.

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 
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 
recurso n.º 0357/07, “(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de re-
vista 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 recor-
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rente 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 questão que vem suscitada pelos recorrentes é a de saber se o regime de argui-
ção de nulidades da citação perante o órgão de execução fiscal apenas deve ser aplicado às nulidades que 
derivam da inobservância de formalidades da citação que têm a ver com o processo de execução fiscal 
e não às relativas à notificação da liquidação e sua fundamentação exigida para a citação de responsá-
veis subsidiários pelo n.º 4 do artigo 22.º da LGT (às quais será aplicável o regime de sanação previsto 
no artigo 37.º do CPPT, estando aí afastada a possibilidade de tal falta constituir nulidade de citação).

Concluiu -se no acórdão recorrido, a esse respeito, citando Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado 
e comentado, Vol. II, pág. 270, que, no que concerne à falta de inclusão na citação da fundamentação da 
liquidação, também exigida pelo n.º 4 do artigo 22.º da LGT, será aplicável o regime de sanação previsto 
no artigo 37.º do CPPT, pelo que estará afastada a possibilidade de tal falta constituir nulidade da citação.

Contra esta solução, já o TCAN se pronunciou de forma segura, e sem reservas, afirmando, 
em aresto datado de 29/5/2008, no processo n.º 599/07, e citando ainda os acórdãos de 29/6/2006, 
proc.º 144/06.5BEBRG, e de 29/6/2006, proc.º 142/06.9BEBRG, ser incontestável que uma irregula-
ridade do tipo da detectada neste processo (não observância do comando ínsito no art. 22.º n.º 4 LGT) 
é susceptível de, por princípio, determinar a nulidade da citação, em harmonia com o regime previsto 
no art. 198.º do Código de Processo Civil (aplicável ex vi do art. 2.º alínea e) do CPPT), não obstante a 
invocação, feita na sentença recorrida, do entendimento, ultimamente, veiculado pelo Exmo. Conselheiro 
Jorge Lopes de Sousa, no sentido de que o regime decorrente da previsão do art. 198.º n.º 1 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 funda-
mentação, exigidas pelo art.º 22, n.º 4, da LGT para a citação de responsáveis solidários e subsidiários.

Também o próprio TCAS, em acórdão de 31/8/2010, no processo n.º 4194/10, perfilhou a orien-
tação seguida pelo TCAN nos arestos supra mencionados.

Tal entendimento foi também seguido já no acórdão deste STA de 19/01/2011, no processo 
01014/10.

Na verdade, como se vê, encontramo -nos, de facto, perante uma matéria que suscita fundadas 
dúvidas, tendo a mesma originado uma divisão na jurisprudência e na doutrina, gerando, como alegam 
os recorrentes, incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Ora, essa instabilidade é de molde a justificar a requerida revista para melhor aplicação do direito.
Por outro lado, há que ter em conta a importância fundamental da questão por virtude da sua re-

levância jurídica, que não é uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos 
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas uma relevância prática que tem 
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 último, trata -se igualmente de uma questão que, pela sua prática ou frequência, é susceptível 
de ser repetida num número indeterminado de casos futuros, o que justifica, também, a revista em 
termos de garantia de uniformização do direito.

Razão por que se crê estarem presentes no que à questão dos autos concerne os requisitos neces-
sários à admissibilidade do recurso previsto no artigo 150.º do CPTA, devendo, por isso, o presente 
recurso ter, assim, seguimento.

IV – Termos em que, considerando preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do ar-
tigo 150.º do CPTA, se acorda em admitir o recurso.

Custas pela Fazenda Pública que contra -alegou, com procuradoria de 1/8.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Admissibilidade de recurso. Nulidade por omissão de pronúncia.
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Sumário:

 I — Exceptuando o recurso por oposição de acórdãos, não é admissível recurso para 
o Pleno da Secção do Contencioso Tributário do STA, dos acórdãos proferidos 
pela mesma Secção em 2º grau de jurisdição.

 II — Não ocorre nulidade, por omissão de pronúncia, se na decisão em relação à qual 
tal nulidade é invocada, se apreciou a questão cuja pronúncia foi alegadamente 
omitida.

Processo n.º 623/10 -30.
Recorrente: ECE  - Empresa de Calçado Europa, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Notificada do acórdão de 16/12/2010 (constante de fls. 129 a 137), a ECE – Empresa de Cal-

çado Europa, Lda., dele interpôs recurso «para o Pleno do Supremo Tribunal Administrativo nos termos 
dos artigos 280º e 282º ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário» (cfr. fls. 143).

1.2. No seguimento, foi proferido pelo relator, em 26/1/2011, o despacho de fls. 143 e 143 verso, 
de teor seguinte:

«Fls. 143 – Nos termos do disposto no n.º l do art. 284º do CPPT, se o fundamento do recurso for 
a oposição de acórdãos, o requerimento de interposição deve indicar com a necessária individualização 
os acórdãos anteriores que estejam em oposição com o acórdão recorrido, bem como o lugar em que 
tenham sido publicados, sob pena de não ser admitido o recurso.

No caso presente, o requerimento que antecede, não identifica qualquer acórdão anterior que esteja 
em oposição com o acórdão recorrido.

Além disso, tal requerimento vem dirigido ao sr. Presidente do STA.
Assim sendo, e visto o disposto no citado normativo, mas tendo também em atenção o princípio 

“pro actione”, convido, antes de mais, a recorrente a reformular o requerimento de interposição do 
recurso, nos termos apontados, no prazo de 10 dias, sob pena de o recurso não ser admitido.»

1.3. Notificada deste despacho, a recorrente veio, em requerimento de 11/2/2011 (fls. 145/146) 
alegar o seguinte:

«O presente recurso foi interposto em virtude de no Acórdão ora recorrido e proferido em 1º grau 
de jurisdição pela 2ª secção tributária, deste Douto Tribunal, se ter entendido, quanto a nós e com o 
devido respeito, mal, que a recorrente pretendia colocar em causa uma preterição de formalidade legal, 
qual fosse a de não ter sido objecto de exercício da faculdade de se fazer ouvir em audição prévia à 
formação da decisão pela administração tributária (AT), acto administrativo tributário.

Linha de raciocínio assim expressa, que envolve quanto a nós uma confusão entre o que o Douto 
Tribunal entendeu ser a pretensão da recorrente, e o que esta na realidade colocou em causa no recurso 
sobre que incidiu o Acórdão em recurso.

Efectivamente a recorrente não colocou em causa uma preterição de formalidade legal, no caso, de 
audição prévia, faculdade de que até podia não fazer utilização, mas antes sim, colocou em causa não 
uma omissão, mas sim a prática pela AT, de um acto quando se encontrava impedida de o fazer, uma 
vez que se encontrava pendente a intimação para emissão de certidão cuja produção omitira. Pretende-
-se pois agora apontar o que se entende serem os vícios de que, nesta óptica, quanto a nós enferma o 
Acórdão ora recorrido.

E de facto, o Acórdão em apreço na sua parte introdutória, em que reproduz a pretensão da re-
corrente, não fica aí munido de qualquer elemento que permita deduzir que a pretensão da recorrente 
fosse a de colocar em causa a preterição de formalidade legal.

Como também aliás, o Douto parecer do MP, parece ter apreendido não ser essa a pretensão da 
recorrente, aludindo à preterição da audição prévia, apenas a título exemplificativo de uma irregulari-
dade processual. Este parecer opta aliás, ainda que a não identificando, por entender que a recorrente 
questiona a preterição de uma formalidade legal (que não aquela), o que de todo não corresponde à 
real e expressa pretensão daquela.

Em função do que se deixa exposto quanto ao real objecto do recurso sobre que incidiu o Acórdão 
ora em recurso, não foi invocada oposição de acórdãos no requerimento de interposição de recurso 
deste.

As alegações de recurso são a sede própria para que a recorrente exponha os seus argumentos que 
enquadram e fundamentam a sua pretensão quanto à prática do acto tributário e não quanto a preterição 
de formalidade legal, que nunca invocou.
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Não podendo ficar prejudicada na defesa do seu direito enquanto sujeito passivo, em função de 
manifesta confusão, sempre com o respeito que é devido a entendimento diverso, que no Acórdão em 
apreço se estabeleceu quanto ao objecto do recurso.

Nos termos do ETAF, art. 27º n.º l a), pode o pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA, 
conhecer do presente recurso, que não se destina nem tal pretensão foi anteriormente declarada, uni-
formizar jurisprudência.

Face ao exposto requer a V/Exa., se digne aceitar a interposição do recurso, em função do reque-
rimento reformulado que se junta.»

1.4. E a recorrente junta novo requerimento de interposição do recurso, reformulado nos termos 
seguintes:

«... notificada que foi do Douto Acórdão proferido nos autos acima identificados, que negou pro-
vimento ao recurso interposto da decisão de 1ª instância (TAF de Braga), vem nos termos do art. 27º 
n.º l alínea a) do ETAF, interpor recurso para o pleno, do Douto Acórdão que decidiu em 1º grau de 
jurisdição nesta mesma secção».

1.5. No seguimento foi proferido pelo relator, em 2/3/2011, o despacho de fls. 151/152, em cujos 
Pontos nºs. 5 e 6 se exara o seguinte:

«5. Nos termos do disposto na referida alínea a) do art. 27º do ETAF compete ao pleno da Secção 
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos dos acórdãos 
proferidos em 1º grau de jurisdição.

E de acordo com a alínea b) do mesmo normativo, compete -lhe, igualmente, conhecer dos recursos 
para uniformização de jurisprudência.

Ora, contrariamente ao sustentado pela recorrente, o acórdão proferido nos presentes autos, em 
16/12/2010, não o foi em 1º grau de jurisdição (trata -se de acórdão proferido em processo iniciado no 
TAF de Braga e não no STA, ou seja, de recurso da decisão que, em 1ª instância, rejeitara, por mani-
festamente improcedente, a impugnação judicial deduzida pela recorrente contra os actos de liquidação 
de IVA e juros compensatórios relativos aos anos de 2005 e 2006).

E nem nele se decidiu qualquer questão em 1º grau de jurisdição.
Pelo que, daí resulta, manifestamente, não ser admissível, nos termos em que vem interposto, o 

presente recurso.
Questão diversa seria a de se interpretar o requerimento como estando a imputar ao aresto alguma 

eventual nulidade.
Mas não é esse o caso, não sendo, por isso, de o convolar para a forma que então seria adequada 

(requerimento de arguição de nulidade do acórdão).
6. Assim sendo e pelo exposto, rejeito o recurso, por manifesta inadmissibilidade do mesmo.
Custas do incidente pela recorrente.
Notifique -se.»
1.6. A recorrente veio, então, por requerimento de 18/3/2011 (fls. 156 a 159), alegar, em síntese, 

o seguinte:
 - Interpôs oportunamente recurso para este STA, da sentença que julgou improcedente a impug-

nação e defendeu, nas conclusões do recurso, que a decisão recorrida interpretou e aplicou de forma 
incorrecta a lei de processo, nomeadamente quando coloca em paridade jurídica a prática, por parte 
da AT, de acto administrativo tributário quando o procedimento se encontrava suspenso e lhe estava 
assim vedada a possibilidade de tal prática, com uma alegada preterição de formalidade legal, a saber, 
a de audição prévia do sujeito passivo.

 - Desta situação extraiu a recorrente a conclusão, por um lado, da nulidade dos actos assim pra-
ticados pela AT e, por outro lado, a inconstitucionalidade da liquidação. Vícios que já invocara em 
1ª instância.

 - Porém, o acórdão proferido pelo STA pronunciou -se sobre a invocada nulidade do acto admi-
nistrativo tributário, de forma manifestamente insuficiente, o suficiente apenas para reconduzir rapida-
mente e sem sustentação nas alegações da recorrente, a pretensão desta unicamente para a declaração 
de preterição de formalidade legal: a de audição prévia do sujeito passivo, algo que a recorrente não 
só não alegou, como não pediu.

 - Ou seja, o acórdão incorreu no mesmo vício que a sentença recorrida, não se pronunciando 
concretamente sobre a questão que nas duas instâncias foi colocada, a da nulidade do acto da AT. 
Ou pronunciaram -se de forma exígua e suficiente apenas para entenderem que a recorrente se referia 
à omissão (de) audição prévia do sujeito passivo: o que equivale a dizer que ambas as decisões não se 
pronunciaram sobre a questão em concreto colocada, pronunciando -se, antes, sobre uma outra que não 
foi nunca colocada pela recorrente,

 - não se adquirindo pela leitura das decisões em causa, uma apreciação crítica do vício de nuli-
dade que logre convencer da bondade da sua rejeição, pois esta não é declarada expressamente, mas 
antes por “exclusão de partes”, na medida em que a apreciação crítica e decisão, apenas se reportam 
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expressamente ao não alegado, pela recorrente, vício de preterição de formalidade legal, a de audição 
prévia do sujeito passivo.

 - Por isso, qualquer das decisões incorreu em omissão de pronúncia sobe a questão que em con-
creto foi colocada.

 - E tendo a recorrente interposto novo recurso para o Pleno desta Secção do STA, foi convidada 
a reformular o requerimento de interposição do mesmo por, segundo o despacho de aperfeiçoamento, 
não se vislumbrar que tal recurso assentasse em oposição de acórdãos, que nem identificava.

 - E de facto a recorrente não identificou tais acórdãos, porque não pretende que seja esse o fun-
damento do recurso: este tem como fundamento a interpretação e aplicação de forma incorrecta da lei 
de processo, que se reconduzia essencialmente à não apreciação da questão da nulidade do acto da AT.

 - Daí que, em resposta ao dito despacho de aperfeiçoamento, a recorrente tenha alegado isso 
mesmo, ou seja, que o recurso foi interposto em virtude de no acórdão recorrido e proferido em 1º grau 
de jurisdição pela 2ª secção tributária do STA, se ter entendido, que a recorrente pretendia colocar em 
causa uma preterição de formalidade legal (a de não ter sido exercido o direito de audição prévia, antes 
da formação da decisão pela AT).

 - Mas esta linha de raciocínio envolve uma confusão entre o que o Tribunal entendeu ser a pre-
tensão da recorrente e o que esta na realidade colocou em causa no recurso sobre que incidiu o acór-
dão. É que ela não alegou preterição de formalidade legal (no caso, a preterição do direito de audição 
prévia); pelo contrário, alegou, não uma omissão, mas, antes, uma acção: a prática, por parte da AT, de 
um acto, quando se encontrava impedida de o fazer, uma vez que se encontrava pendente a intimação 
para emissão de certidão cuja produção omitira.

 - Pretende -se pois agora apontar o que se entende serem os vícios de que, nesta óptica, enferma 
o acórdão recorrido.

 - Concede -se a este propósito que em tal requerimento referiu ter o acórdão do STA, sido pro-
ferido em 1ª instância, o que efectivamente não sucedeu. Porém, o que a recorrente formulou no 
requerimento, foi mais além, e sobre este “mais além” o despacho de 2/3/2011, de fls. 151 a 152, não 
se pronunciou.

 - As decisões recorridas, bem como o citado despacho de 2/3/2011, não se pronunciaram, aquelas 
sobre a nulidade que em concreto lhes foi colocada para decidirem, e este não se pronunciou sobre a 
parte substancial do requerimento que a recorrente apresentou em 11/2/2011 (fls. 145/146).

 - Ora, apesar de nos termos dos arts. 660º n.º 2 e 668º n.º l d) do CPC, as diferentes instâncias se 
deverem pronunciar sobre todas as questões que lhes são tenham sido colocadas, no caso em apreço tal 
não ocorreu, tendo também este ultimo despacho incorrido em tal omissão, por via da qual se mantém 
sem apreciação a nulidade recorrentemente suscitada.

 - Face ao exposto, requer a declaração da nulidade do referido despacho, nos termos dos sobreditos 
preceitos do CPC, decorrendo de tal declaração a admissibilidade do recurso para o Pleno desta Secção. 
E a não se entender assim, face à estatuição restritiva do art. 27º do ETAF, incorre -se na violação não 
só dos preceitos acima indicados, como, por inconstitucionalidade, do art. 20º n.º 5 da CRP, em virtude 
de se negar procedimento judicial que concorra para a tutela efectiva do direito de defesa da recorrente.

1.7. Posteriormente foi, pelo relator, proferido, em 9/5/2011 (fls. 162) o despacho de teor se-
guinte:

«A decisão de fls. 151 consubstancia -se em despacho (proferido pelo relator em 2/3/2011) que 
não admitiu o recurso interposto para o Pleno, pelo requerimento de fls. 143.

E a recorrente vem agora, no requerimento de fls. 156 e sgts., requerer «a declaração de nulidade 
do referido Despacho, nos termos dos sobreditos preceitos do CPC» (os arts. 660º, n.º 2 e 668º, n.º l, 
alínea d) do CPC) «decorrendo de tal declaração a admissibilidade do Recurso para o Pleno desta Sec-
ção», por, em suma, entender que o despacho em causa (como também as decisões recorridas) omitiram 
pronúncia sobre questões que tinham sido por ela (recorrente) invocadas.

Ora, em caso de rejeição de recurso e como refere o Cons. Lopes de Sousa (CPPT anotado, II vol. 
5ª ed., anotação 11 ao art. 282º, pag. 780) “Relativamente aos recursos interpostos no STA para o Pleno 
de Secção ou para o Plenário, não poderá haver reclamação para o presidente do tribunal superior, pois 
este Tribunal quando funciona em Secção, em Pleno ou em Plenário é sempre o mesmo Tribunal. Por 
isso, não sendo aplicável aqui o regime especial, terá de se aplicar o regime geral de impugnação das 
decisões do relator, que é a reclamação para a conferência (significativamente, o n.º 2 do art. 9º da LPTA 
e o n.º 2 do art. 27º do CPTA, excluem da possibilidade de reclamação para a conferência os despachos 
«que recebam recursos de acórdãos do tribunal», mas já não os despachos que os não recebam).”

No caso, o referido despacho de 2/3/2011, rejeitou o recurso que a recorrente interpôs para o 
Pleno invocando o disposto nos arts. 280º e 282º do CPPT, com fundamento em que, à luz do disposto 
na alínea a) do art. 27º do ETAF, tal recurso só é admissível dos acórdãos da Secção proferidos em 
1º grau de jurisdição.

Ora, porque se me afigura que aquele requerimento (de fls. 156 e sgts.) em que a recorrente vem, 
agora, arguir a nulidade do mencionado despacho do relator, deverá ser convolado em reclamação 
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para a conferência, notifique a mesma recorrente para, antes de mais, se pronunciar, querendo, sobre 
esta questão.

1.8. Notificadas as partes,
a recorrente pronuncia -se (fls. 164) no sentido da concordância com a referida convolação;
e a recorrida Fazenda Pública vem alegar (fls. 169/170), em síntese, que não se verificam as nuli-

dades, por omissão de pronúncia, imputadas quer ao acórdão, quer ao despacho reclamado, porquanto 
em ambas as decisões se refere, com suficiente clareza, que a extensão do regime de nulidades dos actos 
administrativos está regulada no art. 133º do CPA (sendo “nulos” apenas “os actos a que falte qualquer 
dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade” e sendo 
“anuláveis” os actos praticados com ofensa dos princípios ou normas aplicáveis para cuja violação se 
não preveja outra sanção.

1.9. E foi, em seguida, proferido, em 22/6/2011, despacho no qual se convolou o dito requerimento 
apresentado em 18/3/2011, a fls. 156/159, em reclamação para a conferência.

FUNDAMENTOS
2. Recordemos o teor do despacho reclamado (o proferido em 2/3/2011 – fls. 151/152) que é, na 

parte que aqui interessa, do teor seguinte:
«5. Nos termos do disposto na referida alínea a) do art. 27º do ETAF compete ao pleno da Secção 

de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos dos acórdãos 
proferidos em 1º grau de jurisdição.

E de acordo com a alínea b) do mesmo normativo, compete -lhe, igualmente, conhecer dos recursos 
para uniformização de jurisprudência.

Ora, contrariamente ao sustentado pela recorrente, o acórdão proferido nos presentes autos, em 
16/12/2010, não o foi em 1º grau de jurisdição (trata -se de acórdão proferido em processo iniciado no 
TAF de Braga e não no STA, ou seja, de recurso da decisão que, em 1ª instância, rejeitara, por mani-
festamente improcedente, a impugnação judicial deduzida pela recorrente contra os actos de liquidação 
de IVA e juros compensatórios relativos aos anos de 2005 e 2006).

E nem nele se decidiu qualquer questão em 1º grau de jurisdição.
Pelo que, daí resulta, manifestamente, não ser admissível, nos termos em que vem interposto, o 

presente recurso.
Questão diversa seria a de se interpretar o requerimento como estando a imputar ao aresto alguma 

eventual nulidade.
Mas não é esse o caso, não sendo, por isso, de o convolar para a forma que então seria adequada 

(requerimento de arguição de nulidade do acórdão).
6. Assim sendo e pelo exposto, rejeito o recurso, por manifesta inadmissibilidade do mesmo.
Custas do incidente pela recorrente.
Notifique -se.»
3.1. Importa, portanto, apreciar, em conferência, as questões que em relação a tal despacho são 

suscitadas na alegação de fls. 156 a 159, e que acima ficaram sintetizadas.
Mas convém também recordar que no despacho ora reclamado o que se apreciou foram o reque-

rimento apresentado em 11/2/2011 (fls. 145/146) e o requerimento (reformulado) de interposição de 
recurso para o Pleno, igualmente apresentado nessa mesma data (fls. 147).

Ora, no essencial, o que a reclamante alegou naquele requerimento de fls. 145/146, foi:
 - Que o recurso foi interposto em virtude de o acórdão recorrido (que teria sido proferido em 

1º grau de jurisdição) ter confundido o que entendeu ser a pretensão da recorrente, e o que esta na 
realidade colocou em causa no recurso,

 - pois que efectivamente a recorrente não colocou em causa uma preterição de formalidade legal 
(no caso, a falta de audição prévia), mas sim a prática, por parte da AT, de um acto positivo (uma acção), 
substanciado, no caso, na efectivação da liquidação em momento em que a mesma não podia ser efec-
tuada, por estar, entretanto, suspenso o respectivo procedimento devido a um requerimento (e subsequente 
acção de intimação para comportamento) em que se pedia a emissão de certidão de certos elementos 
da fundamentação do recurso a métodos indirectos de fixação da matéria tributável.

 - Daí que quanto ao real objecto do recurso sobre que incidiu o acórdão, não tivesse sido invocada 
oposição de acórdãos no requerimento de interposição de recurso deste.

 - As alegações de recurso são a sede própria para que a recorrente exponha os seus argumentos que 
enquadram e fundamentam a sua pretensão quanto à prática do acto tributário e não quanto a preterição 
de formalidade legal, que nunca invocou.

Assim, perante esta alegação, e perante o que consta do requerimento (reformulado e apresentado 
em 11/2/2011 – fls. 147) de interposição de recurso, do qual resulta a reiteração da vontade de interpor, 
com aqueles fundamentos, recurso para o Pleno da Secção, bem decidiu o despacho reclamado, na parte 
em que, julgando não ser admissível recurso em 3º grau de jurisdição (dado que tal regime já não é aqui 
aplicável – sendo que a reclamante acaba, agora, por aceitar que o acórdão do STA, não foi proferido 
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em 1º grau de jurisdição) nem ser, com o fundamento invocado, admissível tal recurso para o Pleno da 
Secção do Contencioso Tributário do STA, o rejeitou, por manifesta inadmissibilidade.

3.2.1. É certo, porém, que no despacho reclamado também se exara o seguinte:
«Questão diversa seria a de se interpretar o requerimento como estando a imputar ao aresto alguma 

eventual nulidade.
Mas não é esse o caso, não sendo, por isso, de o convolar para a forma que então seria adequada 

(requerimento de arguição de nulidade do acórdão).»
E a reclamante invoca agora (no requerimento de 18/3/2011, a fls. 156 a 159), que nem o acórdão se 

pronunciou sobre a nulidade que em concreto lhe foi colocada para decidir, nem o despacho de 2/3/2011 
se pronunciou sobre a parte substancial do requerimento apresentado em 11/2/2011 (fls. 145/146) e 
que, por isso, ocorre omissão de pronúncia nos termos do disposto nos arts. 660º n.º 2 e 668º n.º l d) do 
CPC, requerendo, assim, «a declaração da nulidade do referido despacho, nos termos dos sobreditos 
preceitos do CPC, decorrendo de tal declaração a admissibilidade do recurso para o Pleno desta Secção. 
E a não se entender assim, face à estatuição restritiva do art. 27º do ETAF, incorre -se na violação não só 
dos preceitos acima indicados, como, por inconstitucionalidade, do art. 20º n.º 5 da CRP, em virtude de 
se negar procedimento judicial que concorra para a tutela efectiva do direito de defesa da recorrente.»

3.2.2. Ora, a este respeito, afigura -se -nos agora, face ao alegado, que não será correcta a conclusão 
do despacho reclamado, no sentido de que não é de interpretar o dito requerimento apresentado em 
11/2/2011 (fls. 145/146) como estando a imputar tal nulidade ao acórdão e, por isso, não é de convolar 
aquele requerimento para a forma que então seria adequada (requerimento de arguição de nulidade do 
acórdão).

Assim, aceitando e procedendo também a tal convolação (sendo que o requerimento foi, para 
esse efeito, apresentado em prazo), importa apreciar a arguição de tal nulidade (omissão de pronúncia).

3.2.3. Mas, adianta -se já, a mesma não se verifica.
Com efeito, na tese da reclamante o acórdão (tal como o despacho reclamado) enferma de nulidade, 

por omissão de pronúncia, dado não se ter pronunciado (ou ter -se pronunciado exiguamente) sobre 
a questão suscitada e que será a relativa à alegada prática, por parte da AT, de um acto positivo (uma 
acção), substanciado, no caso, na efectivação da liquidação em momento em que a mesma não podia 
ser efectuada, por estar, entretanto, suspenso o respectivo procedimento devido a um requerimento 
(e subsequente acção de intimação para comportamento) em que se pedia a emissão de certidão de certos 
elementos da fundamentação do recurso a métodos indirectos de fixação da matéria tributável.

3.2.4. Ora, desde logo, convém esclarecer que o recurso foi interposto de um despacho de inde-
ferimento liminar da impugnação apresentada pela reclamante, sendo que tal indeferimento liminar 
decorreu de a decisão ali recorrida ter considerado que a impugnação foi apresentada fora de prazo, por 
não ter a impugnante alegado na respectiva PI, qualquer fundamento de nulidade que fosse susceptível 
de ser enquadrado no âmbito do disposto no n.º 3 do art. 102º do CPPT (caso em que a impugnação 
poderia ser deduzida a todo o tempo).

E, assim sendo, o acórdão veio a concluir pelo não provimento do recurso, com fundamento em 
que «porque estamos apenas perante preterição de formalidade no âmbito do procedimento (como su-
cede, por exemplo com o referido direito de audiência, elucidativamente referido na decisão recorrida) 
o que envolve mera anulabilidade, a recorrente, conhecedora de tal ilegalidade, deveria ter impugnado 
a liquidação logo no prazo previsto no art. 102º, n.º 1 do CPPT, aí podendo invocar a ilegalidade em 
questão.»

E, acrescenta -se ainda no acórdão:
«… a tanto não obsta também a circunstância de ter sido julgada procedente a intimação que veio 

a ser apresentada pela recorrente no TAF do Porto.
Com efeito, tal decisão tem a sua eficácia delimitada à obrigação de passagem da certidão pedida, 

isto é, à intimação da AT a facultar à recorrente os elementos que ali foram considerados como estando 
em falta, mas não colide com a validade ou invalidade dos actos de liquidação impugnados, pois que 
nem os visa, nem os aprecia, sendo que também é questão diferente (que aqui não se coloca) a de saber 
se, com base em interpretação extensiva ou analógica do n.º 2 do art. 37º do CPPT, a recorrente está, 
ou não, em tempo para pedir a revisão da matéria colectável, com a eventual possibilidade, por essa 
via, da queda da liquidação, em caso de êxito.»

3.2.5. Relembrado, pois, este passo, temos que concluir que o acórdão se pronuncia sobre o vício 
apontado pela recorrente às liquidações em causa, que seria, segundo esta, um vício gerador de nulidade, 
mas é, na óptica do aresto, vício gerador de mera anulabilidade.

É isso o que resulta claramente da decisão: a extensão do regime de nulidades dos actos adminis-
trativos está regulada no artigo 133º do CPA. “Nulos” são apenas «os actos a que falte qualquer dos 
elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade» (nº 1 do 
art. 133º) e “anuláveis” são os actos administrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas 
aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção (art. 135º do CPA). E o vício que a recorrente 
imputou às liquidações não se reconduz a vício de nulidade, mas tão só a vício de anulabilidade.
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E, dá -se o exemplo de uma formalidade que tem o mesmo regime  - a preterição de audição pré-
via - e cuja falta também é sancionada, não com nulidade, mas apenas com anulabilidade.

Contrariamente, portanto, ao sustentado pela reclamante, o acórdão não refere que a nulidade por 
ela invocada tenha sido a da preterição desta formalidade de audiência prévia: a referência à preterição 
de audiência prévia apenas é feita a título de exemplo de uma formalidade (ou falta dela) que pode 
viciar o acto administrativo e cuja sanção é a de anulabilidade e não a da nulidade.

Tanto basta para se concluir, agora, que não se verifica a invocada nulidade, por omissão de 
pronúncia.

4. Razão pela qual, se entende dever confirmar o despacho reclamado, na parte em que, julgando 
não ser admissível recurso em 3º grau de jurisdição (dado que tal regime já não é aqui aplicável – sendo 
que a reclamante acaba, agora, por aceitar que o acórdão do STA, não foi proferido em 1º grau de 
jurisdição) nem ser, com o fundamento invocado, admissível recurso para o Pleno da Secção do Con-
tencioso Tributário do STA, rejeitou, por manifesta inadmissibilidade, o mesmo recurso, e revogá -lo na 
parte em que considerou que o requerimento apresentado em 11/2/2011  - fls. 145/146  - não devia ser 
interpretado como requerimento de arguição de nulidade do acórdão, e operando agora tal convolação, 
julgar improcedente, por não se verificar, a arguição da dita nulidade por omissão de pronúncia.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando parcial provimento à reclamação:
a) Confirmar o despacho reclamado, na parte em que, julgando não ser admissível recurso em 

3º grau de jurisdição nem ser, com o fundamento invocado, admissível recurso para o Pleno da Secção 
do Contencioso Tributário do STA, rejeitou, por manifesta inadmissibilidade, o mesmo recurso,

b) Revogar o despacho reclamado, na parte em que considerou que o requerimento apresentado 
em 11/2/2011  - fls. 145/146  - não devia ser interpretado como requerimento de arguição de nulidade 
do acórdão.

c) Operando agora tal convolação, julgar improcedente, por não se verificar, a arguição da dita 
nulidade do acórdão, por omissão de pronúncia.

Custas pela reclamante, fixando -se a taxa de justiça em 3 (três) UC.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — António Calhau. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Execução de julgado.

Sumário:

 I — Desde que o tribunal invoque uma razão para justificar a abstenção de conhecer 
de quaisquer questões que lhe tenham sido colocadas, não se verifica a nulidade 
da decisão por omissão de pronúncia, mesmo que, segundo a tese exposta, tivesse 
cabimento ou fosse justificado o conhecimento dessas questões.

 II — O facto de o lesado não ter exercido o direito à indemnização pela prestação de 
garantia indevida, previsto no artigo 53.º da LGT, dentro do processo tributário 
de impugnação judicial, e de não dispor, assim, de decisão que condene a Admi-
nistração Tributária ao pagamento dessa indemnização, não obsta à formulação 
desse pedido em execução coerciva do julgado.

 III — O direito de indemnização pelos prejuízos resultantes da prestação de garantia 
indevida, previsto no artigo 53.º da Lei Geral Tributária, só é reconhecido na 
proporção do vencimento em recurso administrativo, impugnação ou oposição à 
execução que tenham como objecto a dívida garantida: no caso de vencimento 
total, serão indemnizáveis todos os prejuízos, com o limite previsto no n.º 3 deste 
artigo; no caso de vencimento parcial, esses prejuízos serão indemnizáveis na 
proporção do vencimento.

 IV — Não há suporte legal para aplicar esse regime indemnizatório às situações em 
que a instância impugnatória se extinguiu por inutilidade superveniente da lide 
face à prescrição das dívidas tributárias impugnadas.
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Processo n.º 889/10 -30.
Recorrente: Ensul Meci — Gestão de Projectos de Engenharia, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ENSUL MECI – GESTÃO DE PROJECTOS DE ENGENHARIA, S.A., recorre para o Supremo 

Tribunal Administrativo da decisão que o Tribunal Tributário de Lisboa proferiu, em 21 de Julho de 
2010, de improcedência do pedido formulado no processo de execução da sentença proferida na im-
pugnação judicial deduzida contra actos de liquidação de IRC e IVA relativos aos anos de 1991 e 1992, 
pedido que se traduzia no pagamento de indemnização pelos encargos suportados com a manutenção de 
garantia prestada com vista à suspensão das execuções fiscais instauradas para cobrança dessas dívidas 
enquanto decorria o processo de impugnação judicial.

Rematou as suas alegações de recurso com o seguinte quadro conclusivo:
1. A sentença recorrida, embora douta, não se pronunciou, indevidamente, sobre a questão da 

aplicação à situação em concreto, suscitada na p.i. da recorrente, do seu direito a ser indemnizada 
dos encargos suportados com as antes referenciadas garantias bancárias, que lhe aproveitaria à luz 
do disposto no artº 53º da LGT;

2. A mesma sentença, por outro lado, interpretou e aplicou mal a lei que regula a execução de 
julgados, reduzindo essa execução, no caso concreto, ao cancelamento das ditas garantias e consequente 
extinção do processo de execução fiscal por parte da Administração Tributaria, mas descurando em 
absoluto o dever de a mesma Administração indemnizar o sujeito passivo na medida daqueles encargos, 
a que ela estava obrigada nos termos da legislação citada e fundamentalmente os arts. 100º e 102º da 
LGT e 173º, n.º 1 do LPTA;

3. Em consequência; a sentença recorrida está ferida de nulidade, conforme 1ª conclusão e por 
força do disposto no art.º. 668º, n.º 1, d, do CPC, e como tal devendo ser declarada;

4. No mínimo, e caso não proceda a anterior conclusão, a sentença recorrida deverá ser revogada 
por má interpretação e aplicação da lei efectivamente aplicável como antes referido;

5. Em suma, a sentença recorrida terá violado em especial as seguintes disposições legais: arts. 53º, 
100º e 102º da LGT, artº.660º, n.º 2 do CPC e arts 173º, nº1 e 175º, n.º 1 do CPTA.

Termos em que, com o mui douto suprimento de V.Ex.as, se espera que a douta sentença recorrida 
seja declarada nula ou e no mínimo revogada e que, em sua substituição seja prolatada nova decisão 
que defira o pedido inicialmente formulado, condenando -se a Administração Tributária ao pagamento 
à recorrente da quantia pecuniária fixada na sentença recorrida no montante de € 80.373,55 (encargos 
bancários com as garantias); pagamento que, à luz do disposto nos arts. 169º e 176º n.º 4 do CPTA, se 
solicita seja fixado em prazo não excedente a 30 dias, que, se não cumprido, seja agravado de sanção 
pecuniária compulsória imposta aos titulares responsáveis, como é de elementar Justiça.

1.2. A FAZENDA PÚBLICA apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado.
1.3. O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que devia 

ser concedido provimento ao recurso no que toca à nulidade da decisão por omissão de pronúncia, na 
medida em que «a recorrente havia suscitado na petição inicial a questão do direito a ser indemni-
zada ao abrigo do disposto no artº 53º da Lei Geral Tributária, independentemente do resultado da 
impugnação, direito esse decorrente do facto de as referidas garantias prestadas se haverem mantido 
por mais de três anos (cf. petição inicial, artº 13º, a fls. 8). E, como se constata de fls. 266 e segs. a 
sentença recorrida nada diz sobre tal matéria, ou seja, não se pronuncia sobre a questão, nem se pro-
nuncia sobre a possibilidade ou impossibilidade de dela tomar conhecimento, nomeadamente saber se, 
no caso, tal pedido de indemnização podia ser feito autonomamente ao abrigo do disposto no artº 53º 
da Lei Geral Tributária.

Assim sendo e atento o disposto nos citados arts 660º, n.º 2 e 668º, n.º 1, alínea d) do CPC e 125º 
do CPPT há que concluir pela nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, pelo que somos de 
parecer que o recurso merece provimento.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida julgaram -se como provados os seguintes factos:
A. Nos autos de Impugnação judicial que correram termos por este Tribunal, com o n.º 28/99, 

ex 3.º J, 1ª S, conheceu -se da prescrição das dívidas resultantes das liquidações aí impugnadas e, em 
consequência, julgou -se extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, nada mais aí tendo 
sido decidido — fls. 448 do processo principal;

B. Para cobrança das dívidas resultantes das liquidações impugnadas no processo referido em 
A, fora instauradas execuções fiscais, tendo a ora Requerente prestado garantia bancária com vista à 
suspensão de tais execuções  - fls. 22;

C. Com a manutenção da garantia referida em B., suportou a Ora Requerente encargos no mon-
tante de € 80 376, 55  - fls. 23 a 260;
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D. Em execução da sentença referida em A., a Administração Tributária procedeu à extinção dos 
processos de execução referidos em B.  - fls. 241 a 243.

3. A decisão sob recurso – proferida no âmbito de execução de julgado instaurado pela ora Recor-
rente na sequência da decisão de extinção da instância, por inutilidade superveniente da lide, proferida 
no âmbito de impugnação judicial deduzida contra actos de liquidação de IVA e IRC que geraram obri-
gações tributárias em cobrança coerciva – julgou improcedente o pedido formulado, de pagamento de 
indemnização pelos encargos suportados com a manutenção de garantia prestada com vista à suspensão 
das respectivas execuções fiscais, com a seguinte e única fundamentação:

«Trata -se de pedido que nunca foi formulado no processo no qual foi proferida a sentença exe-
quenda e que, por isso, não foi objecto de apreciação por tal sentença.

Na sentença cuja execução vem requerida decidiu -se, apenas, a extinção da instância por inu-
tilidade superveniente da lide resultante do conhecimento da prescrição das dívidas resultantes das 
liquidações impugnadas.

Assim sendo, a execução da sentença não pode ir para além da extinção de todos os processos de 
execução fiscal instaurados para cobrança das dívidas julgadas prescritas  - as resultantes das liqui-
dações impugnadas. E, como resulta de D. dos factos provados, e não vem, tão pouco, questionado, a 
Administração Tributária procedeu à extinção de tais processos.

Encontra -se, pois, executada a sentença cuja execução vem requerida na qual nada foi decidido 
quanto à indemnização por prestação de garantia, pelo que nada há a ordenar à Administração Tri-
butária.

Como parte vencida é a Exequente responsável pelo pagamento das custas  - art. 446º, nºs 1 e 2, 
do CPC, aplicável por força do art. 2º, alínea e), do CPPT.

Termos em que se decide julgar improcedente o Requerimento de Execução de Julgados.
Custas pela Exequente.»
Na perspectiva da sociedade Exequente, ora Recorrente, essa decisão padece, por um lado, de 

nulidade por omissão de pronúncia, por não se ter pronunciado sobre a questão colocada, do direito à 
indemnização previsto no artigo 53.º da Lei Geral Tributária, e enferma, por outro lado, de erro de in-
terpretação e aplicação da lei que regula a execução de julgados, na medida em que reduziu a execução 
da sentença prolatada no processo de impugnação judicial ao cancelamento das garantias prestadas e 
à extinção do processo de execução fiscal por parte da Administração Tributária, descurando o dever 
de indemnização do sujeito passivo, na medida desses encargos, a que está obrigada a Administração 
por força do disposto nos artigos 100.º e 102.º da LGT e 173.º, n.º 1 do LPTA.

3.1. Quanto à nulidade da sentença por omissão de pronúncia.
Segundo o disposto no artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC, e no artigo 125.º, n.º 1, do CPPT, 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 CPC, 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. 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. E, assim sendo, se o tribunal, consciente 
e fundamentadamente, não toma conhecimento de qualquer questão, poderá haver erro de julgamento, 
se for errado o entendimento em que se baseia esse não conhecimento, mas não nulidade por omissão 
de pronúncia, pois que esta só ocorre quando o tribunal, pura e simplesmente, não toma posição sobre 
qualquer questão de que devesse conhecer – Cfr., entre tantos outros, o Acórdão proferido em 1/09/2004, 
no Proc. n.º 0868/04.

Deste modo, desde que o tribunal invoque uma razão para justificar a abstenção de conhecer de 
quaisquer questões que lhe tenham sido postas, não se verifica a nulidade da decisão por omissão de 
pronúncia, mesmo que, segundo a tese exposta, tivesse cabimento ou fosse justificado o conhecimento 
dessas questões.

No caso vertente, verifica -se que a Exequente requereu, na petição inicial, a execução da sentença 
prolatada no processo de impugnação judicial n.º 28/1999, transitada em julgado em 15/05/2009, «que 
declarou a extinção da instância por prescrição das dívidas fiscais impugnadas», alegando que essas 
dívidas se encontravam em cobrança em diversos processos de execução fiscal e que se viu obrigada a 
prestar garantias bancárias para obter a suspensão desses processos, o que lhe acarretou encargos ban-
cários, que quantifica em € 78.394,87 desde a prestação das garantias até ao final do terceiro trimestre 
de 2009. Com base nesta factualidade, invoca o direito à indemnização previsto no artigo 53.º da Lei 
Geral Tributária, que se terá constituído por virtude de «as garantias prestadas se haverem mantido 
por mais de três anos, à luz do disposto no art.º 53.º LGT», e termina pedindo que lhe seja pago esse 
montante de € 78.394,87, eventualmente acrescido de outros valores vencidos após o termo do terceiro 
trimestre de 2009.



1154

O Meritíssimo Juiz julgou improcedente o pedido por considerar, em síntese, que a sentença não 
contém qualquer condenação ao pagamento da pretendida indemnização, pelo que a execução de julgado 
não pode abranger tal pretensão, sendo bastante, para o efeito, a extinção dos processos executivos 
instaurados para cobrança das dívidas julgadas prescritas, o que já foi feito pela Administração.

Neste contexto, é evidente que o julgador não se esqueceu de tomar posição sobre a pretensão 
indemnizatória formulada e que radica, unicamente, na norma contida no artigo 53.º da LGT. Essa 
pretensão – e os factos e direito que a suportam – foi examinada e julgada improcedente por se ter 
considerado que o Exequente não dispunha de título executivo para o efeito, isto é, de sentença de 
condenação da Administração ao pagamento da aludida indemnização.

Ora, como se viu, quando o tribunal, consciente e fundamentadamente, não toma conhecimento 
das questões colocadas, poderá haver erro de julgamento, se for errado o entendimento em que se baseia 
esse não conhecimento, mas não nulidade por omissão de pronúncia.

Em suma, a discordância do Recorrente refere -se, não a qualquer aspecto formal da sentença, mas 
à sua validade substancial, pelo que não ocorre a invocada nulidade.

3.2. Quanto ao erro de julgamento.
Segundo a Recorrente, a sentença padece de erro de interpretação e aplicação da lei que regula 

a execução de julgados, mais concretamente das normas contidas nos artigos 100.º e 102.º da LGT 
e 173.º, n.º 1 do LPTA, na medida em que reduziu a execução da sentença prolatada no processo de 
impugnação ao cancelamento das garantias prestadas e à extinção do processo de execução fiscal, des-
curando o dever de indemnização do sujeito passivo, na medida desses encargos, a que está obrigada 
a Administração por força daquelas normas.

No que lhe assiste razão, pois, como se deixou frisado no acórdão proferido por esta Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo, em 24 de Novembro de 2010, no Processo n.º 1103/09, o facto de 
o lesado não ter exercido o direito à indemnização pela prestação de garantia indevida, previsto no 
artigo 53.º da LGT, dentro do processo tributário de impugnação judicial, e de não dispor, assim, de 
decisão que condene a Administração Tributária ao pagamento dessa indemnização, não obsta à for-
mulação desse pedido em execução coerciva do julgado.

Como se deixou aí dito, se estivéssemos no domínio do contencioso de plena jurisdição, em que 
a tutela dos direitos e interesses legalmente protegidos é concedida directamente pelo tribunal, sendo 
este quem dita e delimita a protecção jurídica que deve ser reconhecida ao titular do direito subjec-
tivo ou dos interesses legalmente protegidos, o contribuinte não poderia ir ao processo de execução 
de julgado pedir essa indemnização sem a respectiva decisão condenatória. Todavia, no contencioso 
tributário a tutela é indirecta, no sentido de que cabe à Administração tomar as providências adequadas 
em ordem a que a decisão anulatória produza os seus efeitos práticos normais. E daí que, salvo nos 
casos de impossibilidade ou de grave prejuízo para o interesse público, impenda sobre a Administração, 
na execução da decisão anulatória, o dever de reconstituir a situação (hipotética) que existiria à data 
do trânsito em julgado, como se o acto ilegal não tivesse sido praticado. É o que resulta das normas 
contidas nos artigos 100.º e 102.º da Lei Geral Tributária, conjugados com as normas do CPTA sobre 
a execução de sentenças de anulação de actos administrativos, aplicáveis por força daquele n.º 2 do 
artigo 102.º da LGT.

Por outro lado, e como também ali se deixou explicado, o pedido de indemnização em caso de 
garantia bancária indevidamente prestada pode ser formulado em processo autónomo, mais concreta-
mente, em sede de processo de execução de julgado.

Na verdade, segundo a Lei Geral Tributária, a pretensão indemnizatória tanto pode ser formulada 
no próprio procedimento ou processo tributário onde está a ser controvertida a legalidade da dívida 
garantida, como formulada autonomamente, isto é, de forma autónoma relativamente àquele tipo de 
processo ou procedimento. E o artigo 171.º do CPPT, que veio regulamentar o exercício desse direito 
a “indemnização em caso de garantia indevida”, visou, tão só, regulamentar o modo de requer a in-
demnização dentro do próprio procedimento ou processo tributário, nos termos previstos na 1ª parte 
do n.º 3 do artigo 53.º da LGT, e não regulamentar o modo de a requer no meio processual autónomo 
previsto na 2ª parte do preceito.

«E, por isso, o facto de nada se dizer no CPPT sobre a formulação autónoma do pedido, ex-
pressamente autorizada pela LGT, não impede que ele seja feito em processo próprio, acessório ou 
principal, adequado para o efeito.

Aliás, a supremacia ou prevalência da LGT sobre o CPPT, não permite, sequer, sufragar uma 
interpretação do artigo 171.º do CPPT no sentido de que ele quis afastar ou eliminar a possibilidade 
de a indemnização poder ser requerida através do meio processual autónomo referido naquela Lei, 
pois essa exclusão implicaria a inconstitucionalidade orgânica do preceito, tendo em conta que o 
sentido da autorização legislativa em que se baseou o Governo para aprovar o CPPT (concedida pela 
alínea c) do n.º 1 do art. 51.º da Lei n.º 87 -B/98, de 31.12) foi o de compatibilizar as normas do Código 
de Processo Tributário com as da Lei Geral Tributária e regulamentar as normas desta Lei que se 
mostrassem carecidas de regulamentação, e não proceder à sua revogação parcial ou total.
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Torna -se, assim, evidente que a intenção do legislador foi a de que esta indemnização pudesse 
ser requerida e definida logo no procedimento ou processo tributário onde se discute a legalidade da 
dívida garantida, sem prejuízo de a parte poder formular essa pretensão em processo autónomo, pois 
só esta leitura permite compatibilizar o direito expressamente consagrado no artigo 53.º da LGT com 
a norma ínsita no artigo 171.º do CPPT.

E compreende -se a preocupação do legislador em estabelecer e regulamentar o exercício desse di-
reito indemnizatório dentro do procedimento e do processo tributário, uma vez que este é um contencioso 
de mera anulação e não de plena jurisdição, destinado à mera defesa da legalidade, isto é, tendo por 
objecto, tão somente, a declaração de invalidade ou inexistência do acto impugnado, não constituindo, 
em princípio, meio idóneo para os particulares exercerem direitos indemnizatórios. Pelo que se não 
fosse expressamente instituída esta via do “enxerto” do pedido indemnizatório, ou de cumulação de um 
procedimento condenatório no contencioso de anulação, estaria vedado ao juiz apreciá -lo nessa sede.».

De tudo resulta, pois, que não pode subsistir a sentença recorrida.
Face ao provimento do recurso e consequente revogação da sentença, impõe -se o conhecimento, em 

substituição, dos fundamentos que integram a causa de pedir da execução do julgado, em conformidade 
com o disposto no n.º 1 do artigo 753.º do CPC, tendo em conta que nada obsta a esse conhecimento, 
contendo os autos todos os elementos necessários para o efeito.

Como se viu, a Exequente requereu a execução da sentença prolatada no processo judicial de im-
pugnação instaurado contra actos de liquidação de IRC e IVA, que «declarou a extinção da instância por 
prescrição das dívidas fiscais impugnadas», alegando que as dívidas se encontravam em cobrança em 
processos de execução fiscal e que se viu obrigada a prestar garantias para obter a suspensão desses pro-
cessos, o que lhe acarretou encargos de € 78.394,87 desde o momento dessa prestação (em 1997 e 1998) 
até ao final do 3.º trimestre de 2009, tendo direito a ser indemnizado por esses encargos por virtude de 
«as garantias prestadas se haverem mantido por mais de três anos, à luz do disposto no art.º 53.º LGT».

O que significa que não está em causa um pedido de indemnização por caducidade de garantia, 
prevista no n.º 6 do artigo 183.º -A do CPPT (na redacção dada pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho), mas 
um pedido de indemnização por garantia indevidamente prestada, cujo regime substantivo consta 
do artigo 53.º da Lei Geral Tributária e que reza assim:

Artigo 53.º

Garantia em caso de prestação indevida

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

2. O prazo referido no número anterior não se aplica quando se verifique, em reclamação graciosa 
ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços na liquidação do tributo.

3. A indemnização referida no número 1 tem como limite máximo o montante resultante da apli-
cação ao valor garantido da taxa de juros indemnizatórios prevista na presente lei e pode ser requerida 
no próprio processo de reclamação ou impugnação judicial, ou autonomamente.

4. A indemnização por prestação de garantia indevida será paga por abate à receita do tributo do 
ano em que o pagamento se efectuou.

Donde decorre, desde logo, que o direito de indemnização pelos prejuízos resultantes da prestação 
de garantia só é reconhecido na proporção do vencimento em recurso administrativo, impugnação ou 
oposição à execução que tenham como objecto a dívida garantida: no caso de vencimento total, serão 
indemnizáveis todos os prejuízos, com o limite previsto no n.º 3 deste artigo; no caso de vencimento 
parcial, esses prejuízos serão indemnizáveis na proporção do vencimento.

Por conseguinte, e como se vê, aliás, pela epígrafe deste artigo 53.º da Lei Geral Tributária, esta 
norma só reconhece o direito à indemnização do contribuinte pelo prejuízo decorrente da prestação 
de garantia quando esta tenha sido indevidamente prestada, e a natureza indevida tem de ser eviden-
ciada pelo vencimento de reclamação, impugnação, recurso ou oposição à execução com que estiver 
conexionada a prestação de garantia. Como se deixou explicado no acórdão proferido por esta Secção 
do Supremo Tribunal Administrativo, em 24/09/2008, no Proc. n.º 412/08, «é nesses casos em que o 
contribuinte tinha total ou parcialmente razão e prestou garantia para suspender a execução fiscal 
que se poderá falar com alguma propriedade, em «prestação indevida», por esta prestação só se ter 
tornado necessária, total ou parcialmente, por ter sido praticado um acto ilegal, um acto indevido, um 
acto que não devia ter sido praticado à face da lei.».

Sendo assim, não há suporte legal para aplicar o citado regime indemnizatório às situações em 
que a instância impugnatória se extinguiu por inutilidade superveniente da lide face à prescrição das 
dívidas tributárias impugnadas. Nessas situações, não há uma sentença de anulação, total ou parcial, 
dos actos de liquidação impugnados, não há vencimento, parcial ou total, da acção.
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Com efeito, como vem sendo repetidamente afirmado pela doutrina e pela jurisprudência, a pres-
crição da obrigação tributária não constitui um vício que inquine o acto tributário de liquidação, pois 
não afecta a sua validade, apenas podendo conduzir à ineficácia, pela inexigibilidade da obrigação. E é 
legítima a apreciação da prescrição no processo de impugnação, não como questão de fundo, tendente 
à procedência da demanda, mas com vista à eventual declaração da inutilidade da lide impugnatória, 
pois que se a dívida decorrente do acto de liquidação estiver prescrita, nem o credor a pode exigir, 
nem o devedor pode ser constrangido a pagá -la, o que torna inútil a apreciação da legalidade do acto 
impugnado e a sua anulação.

Deste modo, quando a sentença é de extinção da instância por inutilidade da lide face à prescrição 
da dívida, os actos impugnados não são apreciados quanto à sua validade nem eliminados da ordem 
jurídica, pelo que, em tal situação, não se pode afirmar que o contribuinte foi forçado a suportar despesas 
para obter a suspensão da cobrança coerciva da dívida emergente de acto ilegal.

Não havendo violação da ordem jurídica, não há razão para a sua reconstituição nos termos pre-
vistos no artigo 100.º da LGT, bastando -se a execução dessa sentença com a extinção dos processos de 
execução onde estavam a ser cobradas coercivamente as obrigações tributárias que foram declaradas 
extintas por prescrição.

Ante o exposto, improcede o pedido formulado, por falta de verificação dos requisitos previstos 
no artigo 53.º da LGT para a condenação da Administração Tributária ao pagamento de indemnização 
pelos encargos suportados pela Impugnante com a prestação de garantias.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e 
julgar, em substituição, improcedente o pedido formulado em execução de julgado.

Custas em 1ª instância pela Exequente.

Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — João Valente Torrão — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 29 de Junho de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. IRC. Ampliação do objecto do pedido. Dedutibilidade de custos. 
Indispensabilidade do custo.

Sumário:

Não podem ser deduzidos para efeitos de IRC os custos não suportados a final pelo 
sujeito passivo de imposto  - como os respeitantes a mercadorias furtadas objecto de 
contrato de seguro cuja indemnização foi paga pela seguradora –, pois que falta ao 
alegado custo o requisito geral da sua efectividade, a pressupor não apenas a sua 
existência mas ainda que o custo foi efectivamente suportado pelo sujeito passivo (cfr. 
ANTÓNIO MOURA PORTUGAL, A Dedutibilidade dos Custos na Jurisprudência 
Fiscal Portuguesa, Coimbra, Coimbra editora, 2004, p. 149).

Processo n.º 943/10 -30.
Recorrente: Afonso Pereira Confecções, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -

1 – Afonso Pereira Confecções, Lda., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 12 de Julho de 2010, que julgou improce-
dente a impugnação por si deduzida contra liquidação de IRC n.º 8310024661, referente ao exercício 
de 1993, no montante de 89.519.129$00, apresentando as seguintes conclusões:

1. O presente recurso é interposto da douta sentença na parte em que não admitiu a ampliação 
do objecto do pedido formulado pela impugnante, bem como na parte em que não considerou custos 
fiscais os 3 furtos sofridos pela impugnante no ano de 1993, no valor global de 89.519.129$00.
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2. Entende também a impugnante que a interpretação dada na sentença em recurso à alínea j) 
do artigo 23.º do Código do IRC no sentido de que o furto cabe nessa disposição legal, é inconstitu-
cional.

Com efeito,
3. A impugnante só em 9 de Julho de 2003 recebeu da Companhia de Seguros Açoreana, S.A. a 

quantia de 200.000,00€ de indemnização relativa aos três furtos que estiveram na base da inclusão 
no seu IRC relativa ao ano de 1993 da quantia de 89.593.820$00 a título de “custos e perdas extra-
ordinárias – sinistros”.

4. A petição inicial foi apresentada em 08.04.1998.
5. Sendo o facto (provado) referido na conclusão 3. superveniente à data da apresentação da 

petição inicial, nunca poderia a impugnante efectuar na petição inicial qualquer pedido relativo à 
indemnização de 200.000,00 € que veio a receber em 2003 e que introduziu na sua declaração de IRC 
relativa a esse ano a título de proveitos e sobre a qual voltou a pagar imposto.

6. A Fazenda Nacional não se opôs a essa ampliação.
7. O artigo 104.º do CPPT refere que “Na impugnação judicial podem, nos termos legais, cumular-

-se pedidos e coligar -se autores em caso de identidade da natureza dos tributos, dos fundamentos de 
facto e de direito invocados e do tribunal competente para a decisão.

8. O pedido de ampliação ao pedido inicial que formulou através do seu requerimento apresen-
tado em 10.11.2009 é uma mera ampliação do pedido inicial, no sentido de que vem na sequência, no 
desenvolvimento daquele, atento o circunstancialismo superveniente relatado e provado documental-
mente nos autos.

9. Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 273.º do Código de Processo Civil, quando a amplia-
ção do pedido for o desenvolvimento ou a consequência do pedido primitivo, como é o caso, deverá 
ser admitida em qualquer altura do processo até ao encerramento da discussão em primeira instância.

10. Deste modo, deveria ter sido deferida a requerida ampliação do pedido inicial e atendida a 
prova documental feita pela impugnante nos autos para que sobre o mesmo fosse também proferida 
decisão.

11. Ao não fazê -lo, a sentença em recurso violou o artigo 104.º do C.P.P.T., o artigo 273º, n.º 2 
do C.P.C., o artigo 123.º do C.P.P.T. (artigo 142.º do CPT) e artigo 660.º, n.º 2 do C.P.C.

Por outro lado,
12. A tributação das empresas, por imposição legal e constitucional, tem de incidir sobre o seu 

rendimento real (artigo 104, n.º 2 da C.R.P.).
13. Com efeito, no preâmbulo do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colecti-

vas, aprovado pelo Decreto Lei n.º 442 -B/88 de 30.11, consta expressamente que na determinação da 
matéria colectável das empresas “procura -se sempre tributar o rendimento real efectivo que, para o 
caso das empresas, é mesmo um imperativo constitucional”,

14. Os furtos de mercadorias, independentemente de serem seguráveis ou não, não têm natureza 
de indemnização, pelo que não se enquadram em nenhuma das alíneas do n.º 1 do artigo 23º do Código 
do IRC, nomeadamente, não se enquadram na sua alínea j).

15. O teor das dez alíneas que compõem o n.º 1 do art. 23.º do Código do IRC, diz respeito a 
realidades individualizáveis e não cumulativas.

16. A expressão “nomeadamente” que precede as referidas dez alíneas que compõem o n.º 1 do 
art. 23.º do Código do IRC, indicia que as realidades relatadas em cada uma delas como sendo custos 
ou perdas das empresas são meramente exemplificativas e não taxativas.

17. As mercadorias furtadas à impugnante constituíam claramente bens “indispensáveis para a 
realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a impostos ou para a manutenção da fonte produtora”.

18. Atento o exposto e, sobretudo, o corpo do n.º 1 do art. 23º do Código do IRC, os furtos das 
mercadorias da impugnante ocorridos no ano de 1993 têm necessariamente de ser consideradas custos 
ou perdas da empresa.

19. A única situação que o n.º 1 do art. 23.º do Código do IRC exige que o evento não seja segu-
rável para ser considerado custo ou perda da empresa, é a da alínea j) referente ao pagamento que as 
empresas têm que fazer a terceiros a título de indemnizações a que estão obrigadas.

20. Indemnização e furto são realidades absolutamente distintas.
21. Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Código Civil “Não pode, (…) ser considerado pelo intér-

prete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, 
ainda que imperfeitamente expresso (bold e sublinhados nosso)

22. Verifica -se, assim, que a interpretação dada na sentença em recurso à alínea j) do n.º 1 do 
artigo 23.º do Código do IRC ao equiparar furto a indemnização não tem a menor correspondência 
com a letra da lei.

23. No sentido de que o furto de mercadorias constitui um custo ou uma perda da empresa 
pronunciou -se já este Alto Supremo Tribunal Administrativo no seu muito douto acórdão (não publi-
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cado) de 11 de Junho de 1997, recurso n.º 12.610, relatado pelo Exmº Senhor Juiz Conselheiro Lúcio 
Barbosa.

24. O entendimento de que o furto de mercadoria, sendo esta segurável, tem de ser considerado 
proveito da empresa, provoca que a mesma seja tributada com base num rendimento totalmente fictício 
o que a Lei (o Código do IRC) e a Constituição da República Portuguesa não permitem!

25. Por outro lado, gera dupla tributação da empresa, pelo mesmo facto, quando a mesma 
recebe da Companhia de Seguros a indemnização a que tem direito pela mercadoria furtada, por ter 
obrigatoriamente de indicar essa indemnização como proveito da empresa em estrita obediência à 
alínea g) do n.º 1 do artº 20º do CIRC.

26. Assim, a interpretação dada na sentença à alínea j) do artigo 23.º do Código do IRC no sen-
tido de que o furto de mercadoria cabe nessa disposição legal, e que não deve ser considerado custo 
da empresa quando o evento é segurável, é inconstitucional, por dar origem a que as empresas sejam 
tributadas por rendimentos fictícios e não reais, assim como gera a dupla tributação das mesmas.

27. Verifica -se, assim, que a sentença em recurso violou também o disposto nos artigos 103º, 
nº2, e 104º, nº2, da Constituição da República Portuguesa e os artigos 23.º, 17º, nº1 e 18º, nº1, todos 
do Código do IRC.

Em conformidade deverá ser concedido provimento ao presente recurso, revogando -se em conse-
quência a sentença recorrida, substituindo -a por outra que julgue procedente a impugnação judicial 
deduzida pela impugnante e em consequência condene a Fazenda Nacional a rectificar o lucro tributável 
de IRC da recorrente relativo ao exercício de 1993, com todas as suas projecções nos anos futuros, 
considerando como custos ou perdas os valores dos furtos de mercadorias que a empresa sofreu nesse 
período, no montante global de 89.519.129$00.

Caso assim não se entenda, atenta a dupla tributação verificada (a impugnante foi tributada no 
exercício de 1993 sobre 89.593.820$00 e no exercício de 2003 sobre 200.00€ já reflectidos naquela 
quantia) então a liquidação de IRC do exercício de 1993 deverá ser parcialmente anulada pela dife-
rença de valores, devendo o recurso ser parcialmente procedente, sob pena de violação do princípio 
do procedimento tributário previsto no artigo 55º da Lei Geral Tributária e artigos 5º e 6º do CPS ex 
vi do art. 2º alínea d) do CPPT,

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:
II – São duas as questões objecto do presente recurso:
 - possibilidade de ampliação do objecto do pedido;
 - saber se o furto de mercadorias pode ser considerado como custo fiscal para o efeito do art. 23.º 

do CIRC;
III – Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento.
1. Quanto à questão da ampliação do pedido:
Decorre do artigo 273º n.º 2 do Código de Processo Civil que o autor pode, em qualquer altura, 

reduzir o pedido ou pode ampliá -lo até ao encerramento da discussão em 1ª instância se a ampliação 
for o desenvolvimento ou a consequência do pedido primitivo.

Como esclarece Alberto dos Reis, no seu comentário ao Código de Processo Civil, tomo III, 
pag. 93, estabelece -se aqui um limite de qualidade e de nexo: a ampliação deve ser o desenvolvimento 
ou a consequência do pedido primitivo.

Ou seja, a ampliação deve estar contida virtualmente no pedido primitivo.
Ora no caso subjudice o pedido inicial visava a anulação da liquidação adicional de IRC referente 

ao exercício de 1993 na sequência das correcções efectuadas pela Administração Tributária.
Por sua vez no requerimento de ampliação do pedido a impugnante pretendia que a Administra-

ção Fiscal corrigisse a situação fiscal relativa à declaração de IRC da impugnante referente ao ano 
de 2003 e aos anos subsequentes.

Trata -se, como bem se refere na decisão recorrida de um pedido ex -novo e não um acrescento ou 
desenvolvimento do pedido primitivo.

Deverá, pois, improceder, nesta parte, a argumentação da recorrente.
2. Quanto à questão de saber se o furto de mercadorias pode ser considerado como custo fiscal 

para o efeito do artº 23º do CIRC:
Alega a recorrente que as mercadorias furtadas constituíam claramente bens “indispensáveis para 

a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a impostos ou para a manutenção da finte produtora.”
E que atento o exposto e, sobretudo, o corpo do n.º 1 do artº 23º do Código do IRC, os furtos 

das mercadorias da impugnante ocorridos no ano de 1993 têm necessariamente de ser consideradas 
custos ou perdas da empresa.

Também aqui não deverá merecer provimento a sua argumentação.
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É que, no caso subjudice, a decisão recorrida, considerando que a recorrente havia segurado o 
risco de furto das mercadorias armazenadas, concluiu que não merecia reparo a correcção efectuada 
pela Administração Tributária.

Afigura -se -nos que, nesta perspectiva, a sentença recorrida não merece censura.
Com efeito, nos termos do n.º 1 do art. 23.º do CIRC “consideram -se custos ou perdas os que 

comprovadamente, forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto 
ou para a manutenção da fonte produtora.”

O legislador aceita como ponto de partida o conceito económico de custo, concretizado segundo 
as regras da contabilidade, sujeito porém, a dias condições: que o custo sejam comprovado e indis-
pensável (ver neste sentido Rui Duarte Morais, Apontamentos ao IRC, pag. 79).

Ora como refere Vitor Faveiro, in “Noções Fundamentais de Direito Fiscal”, 1986, II volume, 
pág. 603, «se a existência de mercadorias é havida como um valor positivo porque se destinam à 
realização de operações de afluxo de valores positivos ao rédito da empresa, a perda material de tais 
unidades, seja a que título for, e desde que comprovada em termos razoáveis, não pode deixar de ser 
havida como realidade que «foi indispensável suportar para a realização dos proveitos ou para a 
manutenção da fonte produtora».

Isto será assim tendo em conta o conceito de existências e a repercussão das variações positivas 
e negativas das mesmas.

Nestes termos, se a existência de mercadorias é sem dúvida um valor positivo, o descaminho de 
mercadorias, nomeadamente por furto, não pode deixar de ser considerado como custo ou perda.

Porém, já não será assim se se comprovar, como se comprovou, que o risco por tal facto – furto 
de mercadorias – foi assumido contratualmente por uma seguradora.

Aqui já não poderemos falar em custo ou perda tendo em conta o conceito económico de custo 
que o legislador tomou como ponto de partida na redacção do preceito.

Daí que se entenda que não merece censura a decisão recorrida ao considerar que, no caso sub-
judice, o furto de mercadorias não pode ser considerado como custo fiscal para o efeito do art. 23.º 
do CIRC por estar demonstrada a possibilidade prática de segurar o respectivo risco.

Como também se conclui que não há efectivamente qualquer violação dos princípios da capa-
cidade contributiva e da tributação do rendimento real ínsitos no art. 104.º. n.º 2 da Constituição da 
República Portuguesa.

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

Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 698 a 670 dos autos), nada vieram 
dizer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
Importa decidir, em primeiro lugar, se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida ao 

negar a requerida ampliação do objecto do pedido inicial à liquidação do IRC relativa a 2003, na qual 
foi incluída como proveito a indemnização no valor de €200.000 pelo furto de mercadorias entretanto 
paga pela companhia de seguros.

Importa, depois, averiguar se a sentença recorrida, ao considerar que o montante respeitante ao 
furto de mercadorias ocorrido em 1993 não era fiscalmente dedutível pois o risco havia sido objecto 
de contrato de seguro, incorreu em erro de julgamento e bem assim se a interpretação do artigo 23.º 
alínea j) do Código do IRC (então vigente) nela adoptada é inconstitucional.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra objecto de recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
A) A impugnante tem como objecto social o comércio grossista e retalhista de modas e confec-

ções.
B) A Impugnante está enquadrada em sede de IRC no regime geral.
C) Em 28.10.1992, a Impugnante celebrou com a Oceânia – Companhia de Seguros, S.A. um 

contrato de seguro do ramo “Multitotal Comércio” titulado pela apólice n.º 33/001793. (doc. A fls. 11 
a 16 do Proc. n.º 231/96 em apenso)

D) Nos termos do contrato de seguro a que alude a alínea C) do probatório, as partes acordaram 
entre si por forma a que a Oceânia – Companhia de Seguros, S.A. passou a cobrir os prejuízos decor-
rentes para a Impugnante em virtude de furtos, roubos, incêndios e outros eventos que ocorressem no 
recheio do armazém da Impugnante e nas mercadorias em regime flutuante neles existentes, sendo o 
capital garantido para cada um dos mencionados riscos de ESC 500.000.000$00 (Doc. A fls. 11 a 16 
do Proc. n.º 231/96 em apenso)
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E) Em 17.10.1993, foi apresentada pela impugnante, queixa na GNR de Sintra, onde foi lavrado 
“AUTO DE DENÚNCIA POR FURTO E/OU ROUBO” e no qual foi declarado o montante de ESC 
38.203.804$00 referente ao valor da mercadoria furtada. (Doc n.º 2 junto à p.i.)

F) Em 18.11.1993, foi apresentada pela impugnante, queixa na GNR de Sintra, onde foi lavrado 
“AUTO DE DENÚNCIA POR FURTO E/OU ROUBO” e no qual foi declarado o montante de ESC 
47.098.940 referente ao valor da mercadoria furtada. (Doc n.º 3 junto à p.i.)

G) Os autos de Denúncia referidos nas alíneas E) e F) do probatório deram origem aos Processos 
de Inquérito n.ºs 300/93.4GCSNT e 345/93 4GCSNT -6 que correram termos respectivamente na 3.ª e 
2.ª Secção da Procuradoria da República da Comarca de Sintra. (Doc. N.ºs 2 e 3 juntos à p.i.)

H) Os Processos de Inquérito a que alude a alínea G) do probatório foram arquivados, nos termos 
e fundamentos constantes nos Doc. n.º 2 e 3 juntos à p.i.

I) Em 27.05.1994, a Impugnante entregou a Declaração Modelo IRC, com apresentação de um 
prejuízo no montante de 36.778.064$00. (Doc. n.º 1 junto à p.i.)

J) Na Declaração de IRC a que alude a alínea I) do probatório, foi indicado na rúbrica “Custos 
ou perdas extraordinárias – sinistros” o montante de 89.593.820$00. (Doc. n.º 1 junto à p.i.)

K) Em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 6229 de 11.07.1995, a Administração Fiscal levou 
a efeito um exame à escrita da Impugnante, com referência ao ano de 1994.

L) No decurso da acção de inspecção a que alude a alínea K) do probatório, a Administração 
Fiscal constatou a necessidade de alargar o exame ao exercício de 1993, donde, pela Ordem de serviço 
n.º 19 338 de 03.04.1997 foi examinado o exercício de 1993.

M) Na sequência da acção de inspecção foi elaborado o relatório Final do qual se extrai:
“4.1.6 – Perdas extraordinárias
Em perdas do exercício, nos dois anos, foram contabilizadas quantias que devido à natureza 

deveriam ter sido acrescidas no quadro 17 da declaração Mod. 22.
Assim em 1993 a empresa contabilizou como perda, 3 furtos de mercadorias, nos montantes 

de ESC. 4.216 385$00, ESC 38.203.804$00 e ESC 47.098.940$00, que totalizam a quantia de ESC 
89.519.129$00, conforme fotocópias dos docs de contabilização em anexo nas pág. 74 a 76.

Trata -se, portanto, de uma perda extraordinária não considerada indispensável para a realização 
de proveitos ou ganhos nem, para a manutenção da fonte produtora, não sendo portanto aceite fis-
calmente. Acrescenta -se ainda que se trata de um risco segurável, relativamente ao qual já se aceitou 
fiscalmente os prémios de seguro.

Em 1994 a empresa pagou a coima no valor de ESC 25.000.000$00 (ver pág, 77), não tendo 
acrescido no quadro 17.

As correcções anteriormente indicadas serão efectuadas nos termos dos artigos 23º e 41º n.º 1 
alínea d).”

N) O Serviço de Fiscalização Tributária do IRC procedeu à elaboração do Mapa de Apuramento 
Mod. DC -22, que sob o titulo “FUNDAMENTAÇÃO DAS CORRECÇÕES EFECTUADAS” dispõe, 
designadamente o seguinte:

“Contabilização em perdas extraordinárias no valor de ESc 89.519.129$00, relativo a 3 furtos 
de mercadorias.” (doc. fls. 196 a 198 dos autos)

O) Em 20.11.1997, com base nas correcções efectuadas introduzida foi efectuada a liquidação 
adicional de IRC n.º 8310024661, referente ao exercício de 1993 e no montante de ESC. 33.232.657$00 
(dos quais, 12.339.175$00 de juros compensatórios) na qual se mostra aposto o dia 12.01.1998 como 
data limite de pagamento voluntário. (Doc. fls.158 dos autos)

P) Em 06.09.1996, a Impugnante intentou contra “Oceânia – Companhia de Seguros, S.A.” ac-
ção declarativa de condenação sob a forma ordinária, peticionado o pagamento da quantia de ESC. 
47.976.000$00 acrescida de juros legais, cuja petição inicial aqui se dá por integralmente reproduzida 
para todos os efeitos legais. (Doc. a fls. 2 a 9 do Proc. n.º 231/96 em apenso)

Q) A acção judicial mencionada na alínea P) do probatório, correu termos sob o Proc. n.º 231/96 
nas Varas de Competência Mista Cível e Criminal de Sintra, tendo as partes vindo a transigir sobre o 
objecto da causa, nos seguintes termos:

“1º A autora reduz o pedido para a quantia de € 200.000,00 (duzentos mil euros);
(…)
3º A autora aceita que, com o recebimento do montante constante do número um, se considera 

integralmente indemnizada por todos os danos decorrentes dos sinistros objecto daqueles autos, de-
clarando nada mais ter a receber da Companhia Ré.” (doc. a fls. 478 a 479 e 488 do Pro. n.º 231/96 
em apenso)

R) Em 09.07.2003, a Companhia de Seguros Açoriana S.A. emitiu à ordem da Impugnante, dois 
cheques sob o Banco Internacional do Funchal no montante de € 100.000.000 cada. (Doc. fls. 635 
dos autos e depoimento das testemunhas José Manuel Galão Pestana e Paulo Alexandre Reino Gui-
lherme)
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S) Em 9.07.2003, os cheques a que alude a alínea S) do probatório foram depositados na conta 
n.º 85458068 PART do Banco Comercial Português de que a Impugnante é titular. (Doc. fls. 636 dos 
autos)

U) Em 08.04.1998, deu entrada na 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra a petição 
inicial que originou os presentes autos. (Cf. carimbo aposto a fls. 2 dos autos)

6 – Apreciando
6.1 Da ampliação do objecto do pedido inicial
A ora recorrente, por articulado de fls. 597 a 599 dos autos, requereu ao tribunal “a quo” nos 

termos do disposto do n.º 2 do art. 273º do C.P.C. a ampliação do objecto do pedido inicial nos termos 
seguintes: «Caso assim não se entenda deverá a Administração Fiscal corrigir a situação fiscal relativa 
à declaração de IRC da impugnante referente ao ano de 2003 e nos anos subsequentes, devolvendo à 
impugnante o imposto que pagou com referência à quantia de 200.000,00€ que declarou a título de 
indemnização que recebeu da Companhia de seguros Açoreana, S.A. por conta dos 3 furtos de mer-
cadorias ocorridas em 1993 no montante global de 89.519.129$00 ou seja a quantia de 446.516,53 € 
uma vez que este valor foi na sua globalidade tido como proveito da empresa, considerado no lucro 
tributável no ano de 1993, e sobre ele liquidado e pago o respectivo imposto.»

A sentença recorrida indeferiu a requerida ampliação do pedido, fundamentando a decisão nos 
termos seguintes (cfr. sentença recorrida a fls. 650 dos autos):

«A impugnação judicial insere -se no denominado contencioso de anulação, pelo que, a respectiva 
procedência, traduz -se, consoante as circunstâncias, na declaração de nulidade, de inexistência, ou de 
anulação, total ou parcial, do acto tributário (cfr. art. 124º n.º 1 do CPPT).

Por seu turno, a ampliação do pedido traduz -se numa modificação objectiva da instância e constitui 
uma excepção ao princípio da estabilidade da instância consagrado no artigo 268º do CPC ex vi art. 2º, 
alínea e) do CPPT e é, de acordo com o próprio significado da palavra, um acrescento, um aumento, 
do pedido primitivo e apenas pode ser requerido pelo autor.

Considerando o expendido, é fácil de ver, que não estamos perante uma ampliação do pedido pri-
mitivo, no qual se cingiu à anulação das correcções que conduziram à emissão da liquidação adicional 
impugnada  -, mas antes de um pedido “ex novo”, envolvido por uma nova causa de pedir.

Nestes termos, indefere -se a requerida ampliação do pedido.» (fim de citação).
Alega, contudo, a recorrente que o “pedido de ampliação ao pedido inicial que formulou através 

do seu requerimento apresentado em 10.11.2009 é uma mera ampliação do pedido inicial, no sentido 
de que vem na sequência, no desenvolvimento daquele, atento o circunstancialismo superveniente rela-
tado e provado documentalmente nos autos, pelo que deveria ter sido deferida a requerida ampliação 
do pedido inicial e atendida a prova documental feita pela impugnante nos autos para que sobre o 
mesmo fosse também proferida decisão e ao não fazê -lo, a sentença em recurso violou o artigo 104.º do 
C.P.P.T., o artigo 273º, n.º 2 do C.P.C., o artigo 123.º do C.P.P.T. (artigo 142.º do CPT) e artigo 660.º, 
n.º 2 do C.P.C.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de que 
o recurso deve improceder, pois que decorrendo do artigo 273º nº2 do Código de Processo Civil que a 
ampliação deve ser o desenvolvimento ou a consequência do pedido primitivo, ou seja, a ampliação 
deve estar contida virtualmente no pedido primitivo, tal não sucede no caso dos autos, pois que o pedido 
inicial visava a anulação da liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 1993 na sequência 
das correcções efectuadas pela Administração Tributária e no requerimento de ampliação do pedido a 
impugnante pretendia que a Administração Fiscal corrigisse a situação fiscal relativa à declaração de 
IRC da impugnante referente ao ano de 2003 e aos anos subsequentes, tratando -se este de um pedido 
ex -novo e não um acrescento ou desenvolvimento do pedido primitivo.

Assim o entendemos também.
A requerida “ampliação do pedido” deduzida pelo então impugnante traduz -se na dedução de 

um (novo) pedido subsidiário, para o caso de improcedência do pedido inicial contra o acto impug-
nado (liquidação adicional de IRC de 1993), mas agora dirigido contra um outro acto tributário (auto-
-liquidação de IRC de 2003 e anos subsequentes), para cuja impugnação a lei processual tributária 
exige prévia reclamação administrativa necessária (cfr. o artigo 131.º do Código de procedimento e de 
Processo Tributário), e que de modo algum pode considerar -se um desenvolvimento ou consequência 
do pedido primitivo.

Não há sequer, parece -nos, uma relação de prejudicialidade ou dependência entre a impugnação 
deduzida e a que o poderia ter sido, pois que a inclusão das indemnizações auferidas como rendimentos 
tributáveis em sede de IRC não está legalmente dependente da aceitação ou não dos danos que visam 
reparar como custos (ou gastos) fiscalmente dedutíveis, que a existir, de qualquer modo não justificaria 
a “ampliação do pedido”, apenas a possibilidade de “suspensão da instância” até à decisão da causa 
prejudicial.

Ora, neste contexto, a decisão de indeferimento do requerimento de ampliação do pedido encontra-
-se conforme à lei, nenhuma censura merecendo.
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Improcedem, deste modo, as alegações da recorrente, sintetizadas nas conclusões 1 e 3 a 11 das 
suas alegações de recurso.

6.2 Da não dedutibilidade fiscal do montante correspondente às mercadorias furtadas objecto de 
contrato de seguro

A sentença recorrida, apreciando a questão de saber se os furtos em apreço podem ser aceites 
como custos fiscais, deu resposta negativa à questão colocada, fundamentando o decidido nos seguintes 
termos (cfr. sentença recorrida a fls. 652 e 653 dos autos):

“Nos termos do disposto no art. 23.º do CIRC, «Consideram -se custos ou perdas os que compro-
vadamente forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para 
a manutenção da fonte produtora».

Como resulta do art. 17.º, n.º 1, do CIRC, «O lucro tributável das pessoas colectivas e outras en-
tidades mencionadas na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º é constituído pela soma algébrica do resultado 
líquido do exercício e das variações patrimoniais positivas e negativas verificadas no mesmo período e 
não reflectidas naquele resultado, determinados com base na contabilidade e eventualmente corrigidos 
nos termos deste código».

Significa isto que uma das componentes do lucro tributável é o resultado líquido do exercício ex-
presso na contabilidade, sendo este resultado uma síntese de elementos positivos (proveitos ou ganhos) 
e elementos negativos (custos ou perdas).

Assim, é porque é mister definir cada um destes grupos de elementos que o presente artigo enuncia, 
a título exemplificativo, os custos ou perdas, os elementos que, para efeitos de IRC, são considerados 
como componentes negativas do resultado líquido do exercício.

Posto, isto, é altura de regressar aos autos.
Relendo o discurso fundamentador da correcção em crise, constata -se que a administração Tri-

butária não colocou em causa a ocorrência dos furtos, apenas que os furtos nunca poderiam constituir 
custo ou perda e que se trata de um risco segurável.

Ora, como doutamente se ditou no Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 09.11 
no processo n.º 00400/97: «o furto cabe na previsão do exemplo previsto na alínea j) do mencionado 
artigo 23.º segundo o qual, quando indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos 
a imposto ou para a manutenção da fonte produtora, se consideram custos ou perdas as indemnizações 
resultantes de eventos cujo risco não seja segurável.» (disponível em texto integral em www.dgsi.pt)

No caso trazido a juízo, ficou assente que a Impugnante segurou o risco dos furtos das mercadorias 
armazenadas, mediante a celebração do contrato de seguro a que alude a alínea C) do probatório.

Assim, sendo, afigura -se -nos, pois, estar suficientemente demonstrado quer o furto de mercado-
rias, quer a possibilidade prática de segurar o risco respectivo, daí que não mereça censura a correcção 
efectuada pela Administração Tributária “(fim de citação).

Insurge -se contra o decidido a recorrente, alegando que os furtos de mercadorias, independen-
temente de serem seguráveis ou não, não têm natureza de indemnização, pelo que não se enquadram 
em nenhuma das alíneas do n.º 1 do artigo 23º do Código do IRC, nomeadamente, não se enquadram 
na sua alínea j), que as mercadorias furtadas à impugnante constituíam claramente bens “indispen-
sáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a impostos ou para a manutenção da fonte 
produtora”, pelo que têm necessariamente de ser consideradas custos ou perdas da empresa e que a 
interpretação dada na sentença em recurso à alínea j) do n.º 1 do artigo 23.º do Código do IRC ao 
equiparar furto a indemnização não tem a menor correspondência com a letra da lei. Mais alega que 
este Supremo Tribunal já se pronunciou, por acórdão de 11 de Junho de 1997, rec. n.º 12.610 (cfr. as 
conclusões 12.ª a 23.º das suas alegações de recurso).

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos e 
supra transcrito, pronunciou -se no sentido de não provimento do recurso, porquanto, embora os custos 
com mercadorias furtadas não seguráveis sejam dedutíveis, se se comprovar, como se comprovou, que 
o risco por tal facto – furto de mercadorias – foi assumido contratualmente por uma seguradora, já 
não poderemos falar em custo ou perda tendo em conta o conceito económico de custo que o legislador 
tomou como ponto de partida na redacção do preceito.

Vejamos.
Tem razão o recorrente quando alega (cfr. as conclusões 14.ª a 16.ª das suas alegações de recurso) 

que os furtos de mercadorias, independentemente de serem seguráveis ou não, não têm natureza de 
indemnização, pelo que não se enquadram em nenhuma das alíneas do n.º 1 do artigo 23º do Código 
do IRC, nomeadamente, não se enquadram na sua alínea j) e que a expressão “nomeadamente” que 
precede as referidas dez alíneas que compõem o n.º 1 do art. 23.º do Código do IRC, indicia que as 
realidades relatadas em cada uma delas como sendo custos ou perdas das empresas são meramente 
exemplificativas e não taxativas.

De facto, mercadorias furtadas e indemnizações são, evidentemente, realidades diversas (embora 
a indemnização a pagar pelo sujeito passivo de imposto possa advir do facto de ter provocado danos 
cuja compensação tenha de ser por ele assumida e suportada em razão de o risco não ser segurável) e 
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não há nenhuma dúvida de que as várias alíneas do n.º 1 do então artigo 23.º do Código do IRC são 
meramente exemplificativas (como, aliás, reconhece a sentença recorrida, tanto para os custos como 
para os proveitos), procurando de algum modo concretizar o conceito indeterminado a que o legislador 
recorre no n.º 1 do artigo 23.º quando definia “custos ou perdas” como “os que comprovadamente forem 
indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da 
fonte produtora”.

Do exposto não decorre porém, ao contrário do que pretende a recorrente, que o valor dos furtos 
de mercadorias sejam custos para efeitos de IRC, pois que, tendo o risco de furto sido objecto de con-
trato de seguro e o sujeito passivo indemnizado pelo dano sofrido, em termos económicos o encargo 
correspondente ao alegado custo não foi, afinal, por ele suportado (antes o foi pela seguradora), razão 
pela qual falta ao alegado custo um requisito geral para que pudesse ser dedutível, o da sua efectividade, 
a pressupor não apenas a sua existência mas ainda que o custo foi efectivamente suportado pelo sujeito 
passivo e não por terceiros, pois o custo só poderá relevar fiscalmente (e contabilisticamente) se efec-
tivamente incorrido pelo sujeito passivo (cfr. ANTÓNIO MOURA PORTUGAL, A Dedutibilidade dos 
Custos na Jurisprudência Fiscal Portuguesa, Coimbra, Coimbra editora, 2004, p. 149).

O que se disse de nenhum modo contraria o decidido no acórdão deste Supremo Tribunal de 11 
de Junho de 1997 (rec. n.º 12.6109), publicado em Apêndice ao Diário da República de 9 de Outubro 
de 2000 (pp. 1739 e ss), pois que o que aqui se consignou de modo nenhum põe em causa o que ali se 
decidiu, antes o caso subjacente àquele aresto não é semelhante ao dos autos já que apenas neste caso, 
e não também naquele as mercadorias furtadas foram seguradas.

Daí que, como bem decidido, embora por caminho não exactamente coincidente, se há -de con-
cluir não merecer censura a sentença recorrida, quando concluiu ser justificada a correcção feita pela 
Administração Tributária que excluiu a dedutibilidade do valor das mercadorias furtadas objecto de 
contrato de seguro.

6.3 Da alegada inconstitucionalidade da interpretação do artigo 23.º alínea j) do Código do IRC 
(então vigente) sufragada na sentença recorrida

Alega, finalmente, a recorrente que a interpretação dada na sentença à alínea j) do artigo 23.º do 
Código do IRC no sentido de que o furto de mercadoria cabe nessa disposição legal, e que não deve 
ser considerado custo da empresa quando o evento é segurável, é inconstitucional, por dar origem 
a que as empresas sejam tributadas por rendimentos fictícios e não reais, assim como gera a dupla 
tributação das mesmas, entendendo serem violados os artigos 103º, nº2, e 104º, nº2, da Constituição 
da República Portuguesa e os artigos 23.º, 17º, nº1 e 18º, nº1, todos do Código do IRC.

Não obstante a alegação, e atendendo a que não se confirmou a aplicabilidade da alínea j) do 
artigo 23.º do Código do IRC ao caso dos autos, antes a decisão – que se confirma – se fundamenta 
agora no facto de não se encontrar preenchido o pressuposto geral da dedutibilidade dos custos que é 
o da sua efectividade, na sua dimensão de índole subjectiva (cfr. ANTÓNIO MOURA PORTUGAL, 
op. cit., p. 149), não haverá que conhecer de tal questão.

Sempre se dirá, não obstante, estar inteiramente por demonstrar que o princípio da legalidade 
tributária (artigo 103.º n.º 2 da Constituição da República) e o imperativo constitucional de que a tribu-
tação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real, se mostrem ofendidos pelo 
facto de não ser permitida a dedução do valor de furtos de mercadorias objecto de contratos de seguro, 
ainda que as indemnizações pagas pela companhia de seguros integrem os ganhos sujeitos a tributação 
(como expressamente decorre do disposto i) do n.º 1 do artigo 20.º do código do IRC), como, aliás, 
sucederia igualmente se as mercadorias tivessem sido vendidas.

Conclui -se, 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, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 29 de Junho de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Dulce Neto — Valente 

Torrão. 
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